Bådelauget Udsigten, Viemose Skov
Nyhedsbrev: 1 - 2015.
I løbet af vinteren har vi med skovfogedens hjælp fået fældet og beskåret en del træer, som efterhånden skyggede lidt
rigeligt omkring bygningerne. Brændet fik vi lov at beholde, mod at vi ryddede op efter operationen.
Vi fik også lov til at fælde lidt små graner til master og rundholter. De er barket af og lagt på lager oppe i laden.
Første båd i vandet var Kis. Harald er jo altid på forkant.
Mogens var hurtigt efter med Udsigten.
Sørine, som har stået inde på værkstedet i 1,5 år, er søsat. Den har fået stråkøl, samt isat en fin lille motor. Harald og
Ove har lagt meget arbejde i den.
Maria er søsat , og den har fået oprigning med ny mast og sprydstage.
Grethe er søsat for at trække vand, og blive rimelig tæt efter et par år på land. Snart skal den i land igen for at få sat
motor i.

Der lænses. 01-07-2015.
Katunga står på land, og foreløbig gør vi ikke noget ved den.
Afmærkningerne er sat ud.

Svanestenen. 01-07-2015.
Her er et billede af den ved nogenlunde normal vandstand.

01-07-2015

Loppemarked.
Som tidligere omtalt deltager vi med en stand på loppemarkedet på Viemose Mølle lørdag d. 29. august kl. 10 til 16.
Vi rydder op på værftet, men ud over hvad vi får der, vil vi meget gerne have ting og sager med fra jer.
Tag sagerne med ned på værftet i god tid inden, eller henvend jer til en af bestyrelsesmedlemmerne, hvis der er noget,
der skal hentes.
Er de nogen, der vil være med på standen, så er I meget velkomne.
Vores Vinterprogram for 2015 -16 ser foreløbig således ud:
Onsdag d. 4. nov. 2015 .

Film og labskovs hos Mogens Bjerregaard.

Onsdag d. 2. dec. 2014.

Julefrokost hos Richardt Nielsen, Hjortsøgårdsvej 7,
4771 Kalvehave. Som sædvanlig holder vi pakkeleg.

Onsdag d. 6. jan. 2016.

Kent holder foredrag om Grækenland.

Onsdag d. 11. feb. 2016.

kl. 18 og 19. Spisning og generalforsamling Kalvehave Mark 53, 4771
Kalvehave.

Husk i øvrigt at bruge vores hjemmeside www.baadelauget.dk , der er mange nyttige oplysninger.
Mange hilsener fra Bestyrelsen.
Allan og Peter E.
15-08-2015

