
 
        

 

     
   

     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Den tidligere remise og busværksted på Nørrekås 

Der har både været lokomotiver og busser tidligere og nu kommer her både 

Det bliver et anderledes, 

men også spændende nyt år 

der er ligger foran os 



 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Og nu har vi tabt slaget og må flytte fra Sydhavnen. 
 

Først så det ud som om politikerne kunne friholde vores nuværende lejede areal 

fra Havnens udvidelsesplaner. Det lykkedes dog ikke og Havnen holdt ved 

deres opsigelse. En udsættelse, så vi fik mere tid til indrette, pakke ned og 

flytte, var heller ikke mulig. 

 

Enhedslisten og Bornholms Regionskommune har dog været meget 

behjælpelige under denne lange proces. Ligeledes Bornholms Museum. 

 

Pressen, især Bornholms Tidende, har gjort meget for at vi kunne blive. 

 

Kommunen har tilbudt os Remisen på Nørrekås.  

 

Vi har netop sagt ja tak, og fået nøglen leveret. 

 

Den 26/1 bliver det endeligt besluttet på kommunalbestyrelsesmødet og vi får 

derefter besked om de nærmere detaljer og hvor meget plads vi kan råde over 

ude og inde samt kajplads til vores både.   

 

Vi skal så tale med kommunen om vore planer vedr. ombygning og port i 

vestgavlen.  

 

Derefter går vi nok selv i gang med lokalerne i sidefløjen, så de kan være 

færdige til indflytning 30/6,  

 

Fiona har allerede udarbejdet forslag til en milepælsplan for det store projekt.  

 

Og vi vil sige tak til al den hjælp der tilbydes. 

Der er ting der er vanskelige at flytte, atmosfæren, miljøet, den gamle ånd på 

stedet, men vi vil gøre vores bedste.  



Tirsdag d. 21. marts kl. 19 

Som vanligt, vil der efter generalforsamlingen være hygge med lidt brød og 

pølse, og noget at skylle de temmelig tørre ting ned med.

 

Dagsorden: 

1.   Formandens beretning 

2.   Aflæggelse af det reviderede regnskab 

3.   Indkomne forslag (Senest 7 dage inden mødet) 

4.   Fastsættelse af kontingent 

5.   Valg til bestyrelsen. På valg: Michael og Poul 

6.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen     

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

8.   Eventuelt 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0H9L1Wl0aveZKM&tbnid=OqLWjywBUcyQ4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.amager-motocrossklub.dk/amck/arkiv2011.asp&ei=47gQU_SzHMO84ASzm4GICw&bvm=bv.62286460,d.bGE&psig=AFQjCNG6CJ-CqGTvvp4rrOhtO7poSQTBRA&ust=1393691220842503


 

Fredag d. 3. februar kl. 14 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ned på Nørrekås og se 

vores nye domicil. 

Og kom med gode ideer til 

os, så vi får det allerbedste 

ud af de muligheder, der er. 

Fiona sidder med en stor 

notesblok og noterer 

forslag til indretning m.m. 

Efterfølgende vil vi 

gennemgå alle notater og 

tage dem med i vores 

overvejelser. 

 

Det er et koldt sted, så vi 

brygger lidt varm kaffe og 

te og et par snitter. 

Og hvis man får sved på 

panden, ved tanken om det 

store arbejde der ligger 

forude, så har vi koldt øl og 

vand.  

 
 



 

Bornholms Tidende, Tv2 Bornholm og DR P4 har haft objektive og for os 

meget positive artikler og udsendelser i tiden fra opsigelsen af lejemålet og 

indtil nu. Mange virksomheder og privatpersoner har udtrykt en holdning til 

fordel for os. Herunder en pressemeddelelse fra Træskibs Sammenslutningen. 

 

 

PRESSEMEDDELELSE                          10. december 2022 

Træskibs Sammenslutningen ser med                             

bekymring på fremtiden for Bornholms Træbådelaug 

Træskibs Sammenslutningen i Danmark (TS) er foruroliget over de 

planer, som Rønne Havn ønsker at gennemføre, og som udgør en trussel 

for Bornholms Træbådelaug, der står til at miste sin mangeårige base i 

Rønne Sydhavn. TS er en landsdækkende organisation, der varetager 

interesser for ejere af historisk værdifulde fartøjer. 

Bornholms Træbådelaug er en af landets vigtigste aktører; ikke bare når 

det handler om at bevare danske historisk værdifulde træfartøjer, men 

også når det handler om at anvende bevaringen af disse fartøjer som en 

investering i et bedre nutidssamfund. 

Således har Bornholms Træbådelaug via etablerede samarbejder med 

Jobcenter Bornholm og med Kriminalforsorgen hvert år i gennemsnit 8 

personer i forskellige jobordninger og samfundstjeneste. 

Endvidere afholder Bornholms Træbådelaug hver sommer velbesøgte 

ungeprojekter, hvor man underviser i træ- og riggerarbejde; projekter 

der inspirerer unge mennesker til at vælge maritime uddannelser og 

sidenhen maritime karrierevalg.                                  



 

Endelig er Træbådelauget i sig selv et samlende fællesskab, der tilbyder 

ganske mange lokale borgere en meningsfuld hverdag. 

“Det er virkelig underligt, at Rønne Havn i fremtiden ikke kan finde plads 

Træbådelauget på dets nuværende placering, når nu naboerne på 

området godt kan blive“, siger Ole Vistrup, formand for Træskibs 

Sammenslutningen, og fortsætter: 

“Man kunne fristes til at tro, at Rønne Havn arbejder med muligheden 

for at anvende Bornholms Træbådelaugs eksisterende bygninger til egne 

formål. Jeg har erfaret fra Rønne Havns website, at havnen arbejder med 

flere af FN’s verdensmål; dog ikke verdensmål nr. 11.2 (der lyder: 

Indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv skal 

styrkes). Det er meget beklageligt. Mange danske virksomheder har en 

formuleret en “kulturel og social profil og strategi” som en del af deres 

forretningskoncept. En sådan formuleret strategi kan jeg ikke finde hos 

Rønne Havn, men det er vel heller ikke strengt nødvendigt. Man kan godt 

påtage sig social ansvarlighed, uden at have skrevet det ned først.” 

TS vil opfordre dels Rønne Havn, og dels Bornholms Regionskommunes 

kommunalbestyrelse, til at støtte op om Træbådelaugets ønske om at 

forblive i Rønne Sydhavn. Dermed vil man også lægge sig på linje med 

mange andre danske havne, kommunalbestyrelser og 

folketingspolitikere, der anerkender træskibscentrenes og fartøjernes 

store betydning. Betydning både for bevaring af en vigtig del af dansk 

historie og for anvendelse af historiske fartøjer i udviklingen af et bedre 

nutidssamfund.                Flere oplysninger: Ole Vistrup, tlf. 21 26 62 30. 

formand@ts-skib.dk

mailto:formand@ts-skib.dk


bliver måske i år lavet om? 

Det kan blive til Bådelaugsflytteugen, hvis det lykkes. 

Rikke, som de sidste to år har besøgt os en uge i juni med et hold unge, der 

ville lære lidt mere om bådebyggerhåndværket, er på et ni måneders 

bådebyggerkursus på en norsk højskole ved Trondheim. 

Rikke foreslår, at hun samler en gruppe unge træbådsinteresserede fra Danmark 

og Norge, der en uge i juni kan hjælpe os med flytning m.m.  

Hun søger nu fondsmidler til rejse, ophold og forplejning og går i gang med at 

sælge ideen til vennerne. 

Vi har været mange besværligheder igennem, og dette vil jo ikke være en af de 

værste.  

 

Rikke på højstolen,

               - nej højskolen. 

          



  

Mandage 9 -12: Værftsarbejde 

Onsdage  9 - 12: Værftsarbejde 

Fredage   9 - 12: Værftsarbejde 

Fredag 3/2 14.00: Åbent hus i remisen 

Tirsdag 21/3 19.00: Generalforsamling på værftet 

 

Kontingent 2023:  250,- eller med maskinadgang 750,- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bestyrelsen:  
Formand:    Poul Forum Sørensen, Grønnegade 3, Rønne                    29935695 
Næstform.:   Holger Olsen, Kapelvej 9A, Rønne                                        23308944 
Kasserer:   Martin Jeppsen, Grønnegade, Rønne                                   23939502 
Medlem:   Michael Jørgensen, Harbovej 21, Rønne                             23315973   
Medlem:   Robert Pedersen, Louisenhøj 9, Rønne                               23658701 
Suppleant:   Pelle Eklund, Lundehusvej 1, Klemensker                         29252554 
Suppleant:   Fiona Ross, Tallisker, Tejn                            31349438 
Revisor:   Kirsten Lind, Absalonsgade 6, Rønne                           40863151 
Suppleant:   Bruno Stender, Teglkåsvej 26, Hasle                           56965058 
 
Bornholms Træbådelaug    -    Bådebyggervej 2   -    3700 Rønne  
Tlf.:   29935695     -      pfs@traebaade.dk      -      www.traebaade.dk 

 

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.   

 

mailto:pfs@traebaade.dk
http://www.traebaade.dk/

