FORMANDENS BERETNING
For året 2014
Dækkende periode 19.02.14 t/m 11.02.15
Officielt er dette bestyrelsens årsberetning som er forfattet af formanden,
forhåndsgodkendt af bestyrelsen og fremlagt her ved generalforsamlingen til
forkastelse eller godekendelse. Det er i sagens natur også en personlig
gengivelse af det passerede år. Jeg finder, at det på mange måder har det
været et trist år. For mig har det meste trist været Ove Buntzen Larsen’s død
som var lige før forrige generalforsamling. Oves askespredning sket fra
værftet d. 31 august på en smuk og højtidelig måde på en smuk dag. Oves
tre døtre, Nanne, Annalea og Naja har venligst overdraget maskiner fra Oves
snedkerværksted til lauget. Det giver lauget et væsentlige løft.
Ved en videre gennemgang af kalenderen ser jeg, at i marts måned var
lauget vært ved et foredrag i Stege af Jørgen Søe om hans arbejde med
unge på hans hollandske sejlbåd. I april fortalt undertegnede om nogle af de
erfaringer med mit arbejde for Greenpeace. I samme periode hjalp min nabo,
Børge Henriksen lauget med beslag til et ny ror til “Udsigten”. I begyndelsen
af april tog Børge mig med til hans bror ved Stavreby Havn. Brorens båd var
til besigtigelse på kajen og den var bygget på Udsigten i 60erne. Der kom
mange gode lokalhistorier frem i løbet af et par bajers tid.
Vi havde standerhejsning på den sidste fredag i april. I maj måned står der
kun arbejdsdage som blev brugt på klargørelse af “rederiets flåde”. I juni
kommer kun rebslagning på skærmen med markeder i Eskildstrup og
Mogenstrup. Juli måned stod også i bådearbejdes tegn. I august var der igen
rebslagning til Hummer dage i Køge og på sildemarkedet i Stege i starten af
september.
Lauget har i det forgangene år investeret i en brugt David Brown traktor til
bl.a. søsætning og optagning af bådene. Der er blevet gjort et stort arbejde
ved at fremstille og forlænge bådetrailere sådan, at flere af bådene kan køres
op og ned af vandet uden brug af ruller og stærke mandskaber.
Medlemmer har sørget for vand under laugets køle på 10-15 ture i
Bøgestrømmen bl.a. til Sandvig, Kindvig, Stavreby, Nyord og Kalvehave.
Den første onsdag i december, traditionstro lagde Hanne og Rikard hus til
vores Julefrokost med tilhørende pakke leg.
I december skal jeg frem til tirsdag d. 9, hvor Peter Egelund og undertegnede
lavede skovarbejde for at hente mastetræ og noget brænde.

Januar var ligeledes stille.

Bestyrelsen har afholdt 6 møder i beretnings perioden og de fleste onsdage
har været travle arbejdsdage ved værftet og det samme gælder i lidt mindre
grad mandag eftermiddage.
“Rederiets” flåde ser sådan ud i øjeblikket:
BÅDEN

BÅDSMAND

KORT BESKRIVELSE

KATUNKA

PE

Skal opbevares på land indtil videre

UDSIGTEN

MBJ

Funktionsdygtig

GRETHE

HF

Solomotor isættes og afventer
værftsplads for nogle mindre
reparationer

VÆRFTSJOLLE (NIELSINE) JW

Afventer reparation

MARIA

PE

Er i gode stand, har været i vandet og
sejlet i 2014. Ny mast og rigning er ved
at være færdige.

SØRINE

OP

En indenbordsmotor, Lille Bjørn,
installeret og ny køl påsat samt
fremstilling af ny dørk. Den skal
søsættes til forår.

ARBEJDSJOLLE

SW

Funktionsdygtig

Herved er formandens beretning tilendebragt og stilles til godkendelse.

