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Renoveringen skrider fremad!

Status på byggeriet
Nu går det fremad med
renoveringen. Den ene
side er lukket, mens den
anden mangler et par
bordgange.
I arbejds weekenden 6. - 7.
november var det indlagt
et besøg ved Sebbe, så
medlemmerne kunne komme og se hvor langt vi var
kommet. Vi var kun en lille
håndfuld der alle var positive. Der er sket meget siden
sidste status.
Skibet er nu lukket i bagbord
side og de 2 nederste bordgange i Styrbord er snart på
plads.

Forstavnen - styrbord

Overaskelser!
Der er under renoveringen
dukket nogle overaskelser
op, både i den ene og i den
anden retning. Det positive har været at mange af
de planker det har set lidt
mørnede ud, indeholder godt
og sundt kernetræ.
På den anden side viste det
sig at kølreparationen blev
lidt større end forventet.
Når man piller i gamle skibe
og for den sags skyld i
Forstavnen bagbord
gamle huse vil der komme
overraskelser. Det er noget en håndværker og skibsbygger ved - spørgsmålet er altid hvor meget der kommer - det kan være svært.
Der var planlagt udskiftning af 71 meter planker, men vi bliver nødt til at få
udskiftet yderligere 6 - 7 meter. Vi har derfor givet skibsbyggeren et par uger
ekstra til færdiggørelsen. Vigtig for os er at få skibet gjort færdigt så snart
som muligt, da vi ikke kan få fondsmidlerne frigivet før projektet er afsluttet.
Skibslagshilsen
Steen Weile

Fortsættes

Stråkølen
Sidste år fik vi lavet en ny
stråkøl, men da skibet ikke
skulle ud at sejle, satte vi den
ikke på. Vi har nu kørt den
ned til bådebyggeren og vi
har fået lov til at sætte den på
der. For dem der ikke lige ved
hvad stråkølen er. Stråkølen
er en ekstra slidkøl der
monteres under den rigtige
køl for ikke at slide på denne,
når skibet trækkes op og
sættes i. Den holder normalt
10 år, hvorefter den udskiftes.
Forstavnen

