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Referat fra generalforsamling 13 februar 2020 på Hotel Ribe i Ribe

Ad pkt.1.Valgafdirigentogreferent.

Oldermanden foreslog Steffen Stcffensen som dirigent. Blev valgt.

Steffen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne og dermed lovlig.

Oldermanden foreslog Flemming Kondrup som referent. Blev valgt.

Ad pkt. 2.Bestyrelsensberetning.

Værftet:
Der har i 2019 som i de tidligere år været en del aktivitet ude på værftet.
Slæbejollen Ella til Karen af Mando, der blev päbegyndt i 2018 er nu færdig og sat vandet. Det viser sig, at
den er utrolig let at ro. Oldermanden var selv været en tur ved Kammerslusen i den. Tegningene til kanen er
baseret pả de tegninger som Theodor Hansen har udfærdiget af Karen af Mandos slæbejolle Ella, der
befinder sig på Fiskeri- og Sofartsmuseet.
Allan Winther var bygmester på Ella og skal have stor tak for indsatsen.

I 2019 blev der ogsả plads til en nybygning. Træskibslaugets blev kontaktet af Hojer Hảndværkerfestival, der
endte med at bestille en Marskbåd - cn engangsbåd. Der cr tale onmen fladbundet båd med en bordgang, der
primært blev staget frem, kan dog ogsâ roes og sejler med en lille smakkerig. Badene blev brugt til
rorskæring og fiskeri, transport af tagror, korn, ho, kul, koks i hele Vidåen og Rudbol so - fra Hojer til
Tonder var der fragt sejlads (midt 1700)
For byggerict gik i gang var der ture til Fiskeri-og Sofartsmuscet for at se på Emil Noldes båd, derefter til
Noldemuscet for at se på deres kopi. Båden blev bygget og afleveret i Hojer på deres festival d. 21.
september 2019. Allan var ogsả her bygmester og projcktet medforte en god indtægt til Lauget.

Udover disse storc projckter har der værct cn række små, hvoraf jeg blot vil næevne:

Kadrejerjollen Frida blev klargjort og var lẫnt ud til cn tur i Ringkobing Fjord da en afmedleımernes egen
båd Ely var under reparation på værftet, et arbejde der blev pábegyndt i 2018. Reparationsarbcjdet blev dog
for omfattende og bäden solgt.

Henriks piratjolle blev færdig og rigget op.

Sidst på årct blev Porsborgs port transporteret ud på værkstedet. Porten bliver renoveret og malet. Det cr ct
stort arbejde, Arbejdet er i fuld gang vil medforer en indtægt i 2020.

Som i tidligere år har der også i ảr været besog på værftet fra andre skibs/bådelaug fra nær og fjern.
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Jeg vil slutte min omtale af værftet med at meddele, at vores medlem og udlejer af Industrivej 64, Peter
Kristensen gik bort den 17.10.19. Æretvæerehans minde.

Johanne Dan:
Arbejdet med at vedligeholde Johanne Dan fortsættes. Hvor vejret i 2018 var meget tort, så endte 2019 med
at være det vådeste i mands minde. Det torre foråri 2019 betod, at vi nåcde at få rabattet og beget hele
dækket. Men siden august har man ikke kunnct udfore ret meget arbejde og slet ikke male arbejde ombord.
Vi har i Lauget længe onsket os en overdækning til Johanne Dan. Og nu har Gl. Præg bevilget pengene.
Stativet er på plads der er blevet målt op og presenningen bestilt.

Karen afMande:
Arbejdet med restaureringen af Karen af Mando skrider godt frem, der har nu været afholdt 10 byggemoder
med deltagelse af Lauget, værftet og Skibsbevaringsfonden. Økonomien korer i det lagte spor, dog er der i så
stort et projekt altid udgifter man ikke har forudset, men jeg forventer at vi kan holde os inden for
stottebelobet.

Karen af Mandos kommende motor en 3 cyl. Bukh, der er mangen til den gamle, dog nu med kolkoling blev
leveret sidst på året
Det bliver i år 2020 hvor Kare igen kommer i vandet.

Karen af Mando har også været årsagen til at Træskibslauget er gåct ind i forlagsbranchen. Vi har fäet trykt
250 eksemplarer af Theodor Hansens, udsolgte, bog om Karen af Mando. Så hvis i ikke allerede har den, sã
er chancen her. Henrik Alsted stảr for salget.

Toldboden
Vejerboden, vores udstillingslokale er i 2019 blev sat gennemgribende i stand. GI. Praæg afholdt
hândværkerudgifterne og lauget udgifterne til maling og ophængning.
De gamle udstillingsskabe kom ud på Sydvestjyske Museers magasin, hvor de er glade for dem og lokalet er
nu i rigtig god stand. Klar til at deltage i andre aktiviteter.
Derudover har vi skærmen og sorger for udlevering af materiale fra Nationalparken og Ribes Turistguide.
Henrik sorger her for, at det hele korer på fineste vis.

Meder og kurser
Herudover har lauget deltaget i planlægningen af Det maritime Marked og på selve dagen været på
Skibbroen med styrehuset, der i 2019 blev udstyret med motorlyde, mange forskellige faktisk.
Det blev ved evalueringen af Det maritime Marked af styregruppen besluttet, at holde en pause med
afholdelse afmarkedet.

Lauget stod i starten af november for afholdelse af TS's medlemsmode sammen med TS lokalfolk fra
Logstor, Struer og Hvide Sande,- det vestlige Jylland, området fra Torup Strand til grænsen. Der var 37
deltagere på Brandstationen, med indlæg om Nationalparken af Peter Säbye Simonsen og Karen af Mando af
Steffen.

Vi har i december afholdt et kursus i wiresplejds, som Jens Rimer fra Fano stod for. Det er vanskelige sager
som bl.a. kræver arbejdshandsker og sikkerhedsbriller.
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Herudover har oldermanden taget rigtig mange ture til Egersund, deltaget i diverse moder i TS,
PinsestaævnetiHolbæk,Nationalparken ogafskedsreceptionenfor TomRasmussen,Skibsbevaringsfondens
mangeårige sekretariatschef. Vi takker for et formidabelt samarbejde og háber, at han melder sig ind.

Til sidst skal der lyder en stor tak til byen - erhvervslivet - vores samarbejdspartnere og alle de personer som
lauget har trukket på i årets lob. Beretningen blev godkendt

Adpkt.3.Fremlæggelseafregnskab.

Kassemester Per Sleimann gennemgik regnskab, som ses nedenfor:
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Adpkt.4.Forslagtilbudget.

Forslag til budget ses ovenfor. Budgettet blev godkendt.

Ad pkt. 5.Fastlæggelseafnæsteårskontingent.

Kontingentet for 2021 blev fastsat uændret til 350,00 kr. Kontingent indbetales inden årets
generalforsamling i 2021 afholdes.

Ad pkt 6.ValgafbestyTelsesmedlemmerogsuppleanter.

På valg var Flemming Kondrup og Per Sleimann, som blev genvalgt.

Allan Winther blev valgt som 1. suppleant og Kristian Sorensen som 2. suppleant

Adpkt. . Valgafrevisorogrevisorsuppleant.
Egon Adelhart stillede op som revisor og Svend Tougaard stillede op som revisorsuppleant. Begge blev
valgt.

Ad pkt. 8.Eventuclt.

Bjarne Kiholm var glad for at skibslaget fungerer sâ godt, som det gor og roste Oldermanden for sin indsats.

Niels Grün nævnte at Karen af Mando ikke kan komme under broen ved omfartsvejen. Spurgte bestyrelsen
om man var sikker på at have styr på okonomien ved restaureringen af Karen af Mando. Hertil blev oplvst at
bestyrelsen ngje folger okonomien i restaureringsarbejder, specielt fordi bestyrelsen er bekendt med andre
restaureringsprojekter, hvor okonomien korte af sporet.

Preben Rudiengaard omtalte aftalen i Folketinget om omfartsvejen og at det var et forlig der omfattede de
fleste partier i Folkctinget. Praksis er at alle forligspartier skal være enige om at denne sag skal tages op igen.
Fortalte endvidere om at der i det kommunale budget for 2020 er afsat 250.000 kr. til at lave en
udviklingsplan for en kulturhavn ved /langs Skibbroen.

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen kl.20.25, talkkede for god ro og orden

2.0.u
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Steffen Steffensen

Dirigent
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