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Året 2013 må betegnes som et hyggelige men nogenlunde stille år. Vi skal
frem til april før jeg finder noget på mit kalender udover bestyrelsesmøder. I
perioden her afholdes der seks sådanne møder.
Den første torsdag i april var vi i Stege biblioteks foredragssal hvor Christian
Lemée fortalt om Projekt Hummer, som er Fregatten fra Chr. IVs tid.
Iflg. kalender blev standeren hejset d. 24 april
Flemming Alrune vist og fortalt på den første torsdag aften i maj om
søsætning af det ny restaureret “Bonavista” i Marstal
I juni måned var vi trukket i rebslager arbejdstøj. Det var så to dag i
Eskildstrup til Kulsvier Festival, to dag i Næstved til Historiske Dage og fem
dage i Køge til Hummer Dage og Middelalder Marked. Derefter var der
Sildemarked den første weekend i september. Der kom Dronning og Henrik
forbi, dvs. i de sorte biler på vejen, men vi skulle alligvel stille op en time før
marked åbnet for at blev sikkerheds godekendt. Jeg tror at de glemte os fordi
der kom ikke nogen for at spørge om vores grumme fortid!
En tidlige juli dag rykket formanden ud til Ruth Franks’ ejendom i Gl.
Kalvehave for at besigtige og rådgive om et glasfibre overtrykket klinkbygget
jolle. Nogle venlige ord som udtrykt at det var bestemt ikke skammelige at
tætne båden på den måde, men at det havde nogle konsekvenser for
vedligeholdelse, bl.a. at jollen indvendige skulle have godt med linolie helst
tilsat noget fungicid og trætjære for at nedsætte nedbrydning af træet.
Det var også i juli måned at vi igen forsøgt os med sorte sild. Det gav godt
med omsætning i øl kassen.
Forsøget med det norske bølgeaktiveret lænsepumpe må siges at være et
succes. Det væsentlige betingelse for at virke er at der er en mindste vand
dybde på 50 cm. Med det vandstands ændring vi har ved bådebroen vil det
sige at pumpen kan kun monteres på en både ud ved fortøjnings bøjer.

En onsdag ca. midt i oktober, da bådene var ved at være klar til ophaling,
blev vores stander halet ned.
Så er vi frem til onsdag d. 23 oktober hvor vi holdt an af de kendt “Træ til Båd
tur” med Naturvejleder, Elise Hvelplund for et af plejecentrene i Vordingborg.
På grund af stormvejr blev et ligende tur aflyst mandag d. 28 oktober.
I midten af november blev vores traditionelt “Film og Labskovs aften” hos
Kristine og Mogens i Præstø holdt i fint stil med fuld besætning.
Den 4. december var vi igen hjemme hos Hanne og Rikard til julefrokost og
pakkefest. Det er også ved at være en tradition.
Året igennem har de fleste onsdag været tidspunktet hvor vi mødes for at
pusle om bådene og få os en sejltur ude i det blå. Sø afmærkninger af den
Røde Sten og Svane Sten har i år varet sat ud og taget ind igen. Det må
indrømmes at vi ikke havde travlt, men vi hygge os meget. Vi har også vores
familier og andre gøremål at passe, sådanne at det gå op i en højre enhed.
Det første torsdag aften i januar var Stege biblioteks foredragssal igen
ramme om et langtur på vandet. Det var Petter “Dyrlæges” slide show med
indlagt video klip fra bl.a. Indonesian og Stillehavet. Der var også et fint
afslutning om nogen af hans oplevelser med astronomiske navigation
På foredragsaften i februar blev der holdet også et slide show om turen over
Atlanten fra Caribien til Møn. Peter Egelund har også skrevet en bog om
turen. Han havde nogle eksempler med som kunne erhverves for 100 dkr.
stykket.
Der er også sket opdatering på vores hjemmeside og genindførelse af
Nyhedsbrevet men denne gang er Nyhedsbrevet digitalt på internet og
kommer ud til hele verden uden at det koste nog ekstra.

“Rederiets” flåde ser sådanne ud i øjeblikke:
BÅDEN

BÅDSMAND

KORT BESKRIVELSE

KATUNKA

PE *

Nogenlunde i stand, men har motor
problemer. Der skiftes fra lakeret til
grønt og hvidt maling.

UDSIGTEN

MBJ

Det restaureret Sabb motor fungere fint
men det nødvendige udskiftning af et
nyt rør blive snart klar

GRETHE

HF

Solomotor isættes og afventer
værftplads for nogle mindre
reparationer

VÆRFTSJOLLE
(NIELSINE)

JW *

Afventer reparation

MARIA

AG *

Er i gode stand , har været i vandet og
sejlet i 2013

SØRINE

OP

Den indenbordsmotor, Lille Bjørn,
installeres og båden er overdraget fra
MBJ til lauget

*=Ny bådsmand indsættes
Herved er formandens beretning tilendebragt.

