
Bestyrelsesmøde 26. august 2021 

Deltagere :   Preben Glud, Per Sleimann, Anders Ravnskjær, Allan Winther 

Dagens tekst: 

Nye bestyrelsesmedlemmer. 

Allan er indtrådt efter Flemmings bortgang. 

Anders Ravnskjær er nyt medlem af bestyrelsen og tager referent rollen. 

Siden sidst. (formanden) 

Coronaen har ikke haft afgørende betydning for værkstedet og vi har haft en del aktiviteter. 

Aktiviteterne på Karen af Mandø har været krævende i det forgangne år. 

Karen ligger nu i vandet, mast og rundholt er klar til montering, motor er blevet linet op og 

testet, alt ok. Der udestår dog meget arbejde. 

Karen kommer ikke til Ribe i indeværende år. 

Vi har fået en henvendelse fra Vilslev Kirke, de har bedt os om at lave en overligger til 
indgangsdøren i konfirmandstuen. Arbejdet er i gang. 

Der er udført en del arbejde på Johanne Dan, masten og sidesvær er afmonteret, masten er  

næsten klar ( høvlet i bund, repareret og lakket 10 gange) klar til montage. Riggen bliver p.t. 

klargjort. Sidesværdrene bliver ikke klare i 2021. Der er udført rep. på tabernakel ( p.g.a.råd) 

Vi passer fortsat toldboden. Vi distribuerer bl.a. vore magasiner derfra. 

Ribe Træskibslaug
Skibbroen 29, 6760 Ribe. Telf. 40 20 12 32. CVR. 35 34 61 47. Frøs   9738   -   4940032 



Økonomi ( kassereren) 

Per fremlage bankudtog der viser en saldo    118.890, dkr 

Vi har modtaget 50.000 fra Mandø foreningen, doneret til sejl af Karen af Mandø 

Vi har modtaget tilsagn om 75.000 fra Skibsbevaringensfonden til is-forhudning af Karen af 
Mandø. Forventer det skal udføres i kobber. 

Sekretæren: 

Viggo Mogensen ( vores bogholder)  kan levere en opdateret liste over vore medlemmer. 

Anders tager selv kontakt. Herefter udfærdiges et udkast til “huskebrev” til de medlemmer der 

ikke har betalt i indeværende år. 

vmbogforing@live.dk 

Anna Cecilie 

Tinglysning af pantebrev i Anne C. på 75.000 er under udarbejdelse. ( ny procedure) 

Værkstedet 

Der skal indsendes ny ansøgning om tilskud af huslejen for værkstedet på Industrivej. 

Diverse: 

Nyt møde ultimo november- primo december.  Anders tager initiativ. 

Ribe Træskibslaug
Skibbroen 29, 6760 Ribe. Telf. 40 20 12 32. CVR. 35 34 61 47. Frøs   9738   -   4940032 

mailto:vmbogforing@live.dk

