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Husk venligst kontingentbetalingen!
Afgørende for foreningens likviditet

Så er Jonna snart klar til søsætning

Den årlige ordinære generalforsamling, tirsdag d. 5. april 2022.
Holger bliver valgt som dirigent, efter Pouls velkomst, konstaterede Holger at
generalforsamlingen, var lovligt indvarslet og derfor gældende .

1.
2.

Formandens beretning: Ingen spørgsmål til beretningen, vedtaget med applaus.

3.
4.
5.

Indkomne forslag: Ingen.

6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Suppleant 1. Pelle på valg: Pelle valgt for et nyt år, uden modkandidat.
Suppleant 2. Nu da Robert er kommet i bestyrelsen, beder dirigenten om kandidater til
suppleant posten, Fiona bliver forslået og valgt for et år, uden modkandidat.

7.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor Kirsten på valg:
Valgt for et nyt år, uden modkandidat.
Revisorsuppleant Bruno på valg:
Valgt for et nyt år, uden modkandidat.

8.

Eventuelt:
Få emner blev drøftet:
Der spørges ind til rodet på sejlloftet, det skal der styr på. Laust spørger om vores
trælager, Holger har styr på hvad der ligger, og hjælper gerne. Finn fra Helligpeder
ønsker, at der igen i år kommer et træbådetræf, det har bestyrelsen allerede vedtaget,
dato kommer senere. Poul varsler en arealleje stigning pr. 1. juli.
I uge 26. kommer der 10 unge mennesker på ”værftsophold”, de skal bo på vandrehjem
og arbejde på værftet om dagen, deres organisation er DSTA.
Finn Esben fortæller lidt om det kommende ”Freja” projekt. Den ligger i Svendborg
for øjeblikket, men det er meningen, at den skal sejle i bornholmske farvande til
sommer.
Holger takker hermed for god ro og orden.

Aflæggelse af det reviderede regnskab:
Martin gennemgår og omdeler årsregnskabet, som viser et lille underskud på 2003 kr.
efter afskrivninger. Regnskabet blev vedtaget med applaus.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret: Enstemmigt vedtaget.
Valg til bestyrelsen:
Kasserer Martin på valg: Valgt for en ny periode, uden modkandidat.
Bestyrelses medl. 1.: Holger på valg Valgt for en ny periode, uden modkandidat.
Bestyrelses medl. 2.: Frits på valg. Ønsker ikke genvalg, i stedet forslår bestyrelsen
vores suppleant Robert, og han bliver valgt for en ny periode, uden modkandidat.

Michael Jørgensen, referent

2021 var et år præget i lidt mindre grad af Coronaen.
Men Generalforsamlingen blev udsat til 18/5 og kun få mødte op.
Bådebyggerugen 5 – 11/7 blev afholdt uden gener og blev en succes, som bliver gentaget i år.
De unge træinteresserede arbejdede med opskæring af planker, ny signalmast, renovering af
Tages båd og rigning af Johns nylavede mast til Veset.
Hvert år modtager vi relevante gaver, og en anonym, venlig sjæl satte en dejlig sommerdag en
kasse med ca. 25 fine kalfatrejern uden for døren til værftet.
Træbådetræffet i Helligpeder sidst på sommeren blev desværre aflyst gr. hårdt vejr, men vi
planlægger et arrangement igen i år.
Mik Voss søsatte sin nybygning Josefine i Svaneke og mange interesserede deltog.
Walter flyttede ind på værftet. Han lejer et hjørne af hallen og skal drive sin nystartede
bådebyggevirksomhed derfra. Vi har også aftalt at han skal færdiggøre Ota for midler vi har
skaffet fra 3 bornholmske fonde. I alt 140.000 kr.
Og så er der kommet godt lys til arbejdet i hallen. Michael, Bjarne og Robert har brugt mange
timer på en lang skinne med lysstofrør.
Julefrokost 3/12 blev aflyst gr. for få tilmeldinger, men Michaels onsdagsfrokoster var igen en
succes og kun et par gange var vi nød til at aflyse.
Vi har som sædvanligt bådejere der betaler leje for at have deres båd stående her, inde eller ude.
Niels Larsen har gennem flere år haft sin båd, Evening Star, på land hos os i vinterhalvåret
Valkyrien har sidst på året fået den stor tur og er nu ved at være klar til søsætning.
Mira har fået en betonskal påklistret og færdiggøres her i foråret.
En piratjolle er kommet indenfor. Robert kender piraten og har lovet at renovere.
Palles søn Kent har fået sin Carousel indenfor i hallen og hæk og motor skal udskiftes.
Rasmus har overtaget Jacob Mikkelsens båd, da Fritz alligevel ikke var interesseret, og arbejder
med klargøring til rejsen til Ebeltoft, hvor han skal bo i den under sin uddannelse til
bådebygger.
En bådejer er forsvundet uden at betale sin leje og vi har ophugget den ene af hans både efter
flere rykkerbreve og en inkassosag,
Et par både har stået flere år uden aktivitet, men vi kan godt bruge indtægten for pladsleje.
I 2021 har vi kun indtægter på 11.790 mod sidste år på 17.840 hvilket skyldes den dårlige
betaler.
Men værdien af blykølen, som vi har konfiskeret opvejer næsten vort tab.
For få år tilbage havde vi indtægter op til 26.000 plus moms pr. år, og sammenlignet med vores
udgifter til pladsleje på 51.000 til Rønne Havn, en ikke uvæsentlig indtægt.
Poul

Bornholms
Træbådelaug
Årsregnskab for 2021
RESULTATOPGØRELSE
Indtægter:
Kontingenter
Salg af varer
Lejeindtægter
Lokaletilskud BRK
Tjenesteydelser for Rønne Havn
Indtægter i alt

27.320
240
11.790
19.058
50.000
108.408

Omkostninger:
Værftsbygning:
Grundleje
51.178
Ejendomsskatter
666
Vand
1.406
Forsikring
9.922
El og varme
5.952
Vedligeholdelse
615
Administration:
Vedligeholdelse/anskaffelse af maskiner/værktøj 7.965
Reparation/vedligeholdelse af både
19.185
Kontingenter
650
Kontorartikler/porto/internet/gebyrer
3.312
Nyhedsbrev
1.883
Generalforsamling
848
Tab på debitor
2.980
Medlemspleje
3.424
Omkostninger i alt
109.986
Resultat før renter

- 1.578

Rente

- 425

Resultat

-2.003

FORMUE PR. 31/12 2021
AKTIVER
Kassebeholdning
Bankbeholdning
Debitorer
Momstilgodehavende
Omsætningsaktiver i alt
Værftsbygning primo
Forbedringer
Værftsbygning ultimo

4.021
24.087
5.168
630
33.906
685.190
2.303
687.493
687.493

Maskiner/værktøj/inventar primo
Anskaffelser
Maskiner/værktøj/inventar ultimo

35.747
12.163
47.910
47.910

Værftets både til bogføringsværdi
Ann
Annette
Pollux
Jonna
OTA

13.510
20.000
20.000
170.000
845.469
1.068.979

1.804.382

AKTIVER IALT

1.838.288

PASSIVER
Egenkapital primo
Årets overskud
Egenkapital ultimo
PASSIVER IALT

1.840.291
-2.003
1.838.288
1.838.288

Jens Riise
Folkemødet i Allinge, 16. - 19. juni
Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm.
Formålet er at styrke det danske demokrati ved at mindske afstanden og øge tilliden
mellem borgere og beslutningstagere. Besøger man en by skal man jo tit lige ned og se
hvad der sker på havnen. I Allinge er den smukke havn et naturligt samlingssted, og
under Folkemødet er de fleste skibe i havnen ældre danske brugsfartøjer, der lægger
dæk til informationer og debatter.
Faste gæster er Wotan, coasteren Samka, Fortuna af Nyhavn, Postbåden Peter,
fiskekutteren Anton, Hjalm af Holbæk og Aron fra Svendborg, samt mange flere andre,
fortæller Søren Stenderup fra Dansk Crowdfunding Forening, der for femte gang
lægger til med ”Iværksætterskibet”, der foregår på Wotan af Nyhavn.
En fantastisk platform
”Beliggenhed midt der hvor folk naturligt samles er utroligt vigtigt for et
Folkemødearrangement”, fortæller Søren Stenderup.
Fra den dag vi besluttede os for at vi også ville deltage på Danmarks største
demokratifestival vidste vi, at det skulle være med eget skib i havnen.
Vi udviklede konceptet ”Iværksætterskibet” og har i gennem årene haft debatter med
alt fra ministre og folketingsmedlemmer, topchefer fra erhvervslivet, NGOér,
Iværksættere og medborgere, som er nysgerrige på vores samfund og gerne vil deltage
i debatten”. ”Et gammelt træskib er en fantastisk platform til at afholde møder og
arrangementer, eksempelvis vores traditionsrige reception, hvor flere hundrede
mennesker lægger vejen forbi.
Velkommen ombord
Som nybagt træskibsejer, også i Nyhavn, byder jeg også gerne selv folk ombord på mit
eget skib, Emma. Der er altid smil på læberne hos både voksne og børn, der får lov til
at betræde de gamle dæksplanker på et stykke sejlende dansk kulturarv, slutter Søren.

LODSENs ejer igennem de sidste 46 år har nu besluttet at afhænde og afmønstre hende.
LODSEN er en spidsgatter - 9,2 x 3 x 1,45 - som er bygget i 1899
Den er i god stand og særdeles velholdt, og alt træværket er hvert eneste år blevet
behandlet med lindolietjære.
Apteringen er fremstillet af blanklakeret mahogni.
Motoren er en 2- cylindre SAAB med lukket ferskvandskøling.
Lodsens historik kan læses i: Kaj Lund, Vinden er vor 1.
Følgende medfølger:
Sejl: storsejl, fok, alm. klyver samt letværksklyver, topsejl, bredfok og Cockpittelt
Inventar: bl.a. køleskab, komfur, 120 l vandtank og kortplotter med selvstyrer
Lærredsjolle, bygget som grønlandsbåd, som kan placeres på ruftaget
Pris: 180.000 Kr.
Vinterstativ med tilpasset presenningsstag, som muliggør udvendig vedligeholdelse af fribord mm.
Steen Mortensen, 2770 Kastrup, tlf.:0894819, Mail: steen.majken@hotmail.com

Mandage 9 -12: Værftsarbejde
Onsdage 9 - 12: Værftsarbejde
Fredage 9 - 12: Værftsarbejde
3.-5. juni: TS-Pinsestævne Korsør

Kontingent 2022:
250,-: Ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som helst
og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden.
750,-: Det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

HUSK HUSK HUSK HUSK kontingentbetaling
Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og
adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr
af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer Martin Jeppsen.

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Suppleant:

Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne
Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne
Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne
Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne
Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne
Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker
Fiona Ross
Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne
Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle

29935695
23308944
23939502
23315973
23658701
29252554
31349438
40863151
56965058

Bornholms Træbådelaug - Bådebyggervej 2 - 3700 Rønne
Tlf.: 29935695 - pfs@traebaade.dk - www.traebaade.dk

