Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Der er svamp i Sebbe!
5. Januar 2020
For første gang har jeg set velvoksne svampe på skibet - dette er
ikke godt. Svampen vokser ved et årehul forest i styrborg side. En
svamp sidder ikke blot udenpå, men har rødder ind i træet. Den
fugt hun er udsat for ved at ligge i vandet er ikke godt - dørken er
også ved at blive grøn af alger.

Svampene er meget pæne,
men hører hjemme i naturen
og ikke på et vikingeskib.

De sidder ikke bare på
skibet, men har rødder ind i
træet.

Hvad skal der ske med skibet?
Vi har taget hoved og hale af og lagt skibet på den anviste plads.
Roret skal tages af og køres på nausten sammen med årerne!
Hvad med pumpe?
Hvem tager sig af at sørge for at pumpen bliver sat til og at batteri
bliver opladet og skiftet?
Hvornår skal skibet tages op og hvad er planerne?
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Skibslagets formål er at bevare, vedligeholde og sejle med de
skibslaget tilhørende skibe.
Ottar er ved at tage form med planker, lønning, knæ, åretolle mv.
Dørken skal repareres og nye fag fremstilles.
Der ligger også et større arbejde i at fjerne al maling inden i skibet
inden det kan smøres og færdiggøres.
Dette skal være gjort inden søsætning.
Sebbe ligger i havnen og skal op, rengøres, tørre og skal derefter
gennemgåes og smøres. Mast, rå, ror og årer skal rengøres og smøres
før vi kan søsætte og sejle igen.
Romregatta er den 21. - 24. maj!
Der er stadig en del ting der skal laves på nausten - vi har rigeligt at se
til inden sejlsæsonen!
Skal skibslagets formål udvides til også at omfatte fremstilling af buer
og andet? Skal vi trække yderligere aktiviteter ind i skibslaget. Vi
mangler medlemmer til at udfylde formålsparagraffen og de dermed
følgende opgaver.
Planer efterlyses!
Skibslagshilsen
Steen weile

