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Arbejdsweekend på nausten
3. - 4. februar

Lørdagen. Da vi kom til
nausten var det svært at
komme ind. Stærk vind og
højvande havde lagt en
stor portion sand, tang,
træ og andet i en bunke
foran døren og det er jo
fint når greben står inde
på den anden side af
døren. Det var ellers ikke
den store succes - vi var
kun 2 om formiddagen
og efter en times tid uden
livstegn fra andre gik vi
igen - det er noget sjovere
at være flere. Jeg hørte
senere at en tredie var
dukket op over middag og
da han ikke havde nogen
nøgle og der ikke var
andre gik han igen.

Sand, tang og træ
foran døren
Søndagen startede lidt i samme dur idet to personer stod ved nausten og ikke
kunne komme ind - vi var lidt forsinkede, men hvor var alle de andre? Vi gik

2 spantefag er
ryddet forskibs
igang med skjoldremmen samt demontage af et spantefag. Og så var der lige
en blød forstærkning i øverste bordgang agter. Da den var demonteret blev det
klart at det ikke kun var forstærkningen, men også bordplanken hvor ca. en halv
meter var dårligt ovenfra og ca. 25 cm. ned - ekstra arbejde.
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Da spantefagene var demonteret blev det klart at vi ud over at skulle skifte de
skjulte nagler også skal have skiftet nogen meter bordgang forest i bagbord
side. Der skal laves noget arbejde inden vi går i vandet, men med en lidt mere
masiv arbejdsindsat skulle det være muligt inden den planlagte søsætning. Og
så fik vi lige tilbudt jord til nausttaget - 6 - 10 m3 og så fik vi oven i købet tilbudt
hjælp til at få det læsset op på taget (med en frontlæsser på en traktor, flot!

Rådskade på
rælingen
For at få fuldt overblik over de nødvendige reparationer skal vi lige have en
fagmand til at kigge på det så vi også kan få bestilt noget træ.
16.30 holdt vi fyraften - det havde vi også fortjent!
En stor tak til de fremmødte.
Skibslagshilsen
Steen Weile

Ny aspirant tog
skaden i øjesyn

