Skibslaget
“Optagning” af Ottar
26. oktober 2013
Sebbe Als
Planen for optagning af Ottar har ligget fast længe. På et bestyrelsessidste tirsdag blev det besluttet, at hun skal ind og ligge i vinter
Augustenborg møde
så vi kan få hende renoveret og vi er ved at have stedet på plads.

Ottar - afrigget og klar til
optagning

Så var der indkaldt til optagning ved skibet kl. 09.00 lørdag den 26. oktober. Og
fremmødt var kun undertegnede. Der kom en anden forbi der havde andet gøremål
- fint nok, men hvor var resten? Ottar var fuld af vand, men efter et kvarter var hun
tømt og dørken lagt på plads. Stadig alene - så gik jeg igang med at afmontere sejlet
og afrigge skibet. Klokken 10.45 var skibet klar og sejlet lagt i bilen. Stadig alene.

Broen er taget ind - nu skal
resten blot bindes sammen
inden isen kommer

Jeg kørte nu på nausten for her var også en række opgaver. Jeg fik græsslåmaskinen
fundet frem og gik igang med græsklipning. Ved 11 tiden kom Ingrid, så pludselig var
vi dobbelt så mange. Hun var ret handicappet med en dårlig skulder og kunne derfor
ikke lave noget tungt. Så dukkede der pludselig et par fiskere op - vi fik en snak og så
gik de igang med at fiske.
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Efter et stykke tid kom de tilbage (uden fisk) og vi fik et tilbud om at få de sidste 2
brofag fisket ind - de havde waders på. Det var de yderste der skulle ind, idet de
tre inderste var drevet ind på stranden ved sidste højvande. I waders gik han ud og
fik tovværket skåret over og fagene flådet ind. Vi bar dem så i sikkerhed oppe ved
flagstangen. Flink mand - ham min svoger! Jeg fik resten af græsset slået færdigt
- sidste gang før vinteren. Så tog jeg fyraften for jeg kunne ikke klodse Sebbe op
alene.
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Græsset er slået for sidste
gang - i år

Atbejdsopgaver:
- Sebbe skal klodses op, da hun ellers vil flyde ved højvande
- Maling skal køres på Slotsallé
- Affald skal køres væk
- Tomgods skal pantes
- Oprydning i nausten

