Skibslaget
Sebbe Als
Augustenborg

Ottarholdet rydder op
15. juli 2020

Som den første mødte jeg op klokken 09.00 medbringende den nye
(brugte) Flymo græsklipper som vi havde givet 30,- kr. for på genbrug.
Jeg fik også sat et skilt op med adgang forbudt på broen der ligner noget Robert Jacobsen har lavet.

Så er der skiltet ved
broen så vi ikke risikerer
at blive gjort ansvarlige
hvis nogen går ud på
broen og falder i.

Lidt senere kom Ellen og vi syndede ved at sidde og drikke en kop
kaffe på ølbænken. Så gik vi igang merd oprydning der mildest talt var
tiltrængt. Derefter dukkede Nicole op og den stod så på oprydning både
i nausten og opholdsrummet. Jens var den næste der kom og han tog
sig af oprydning af værktøj. Vi fik også fundet Ottars fortøjninger. Den
ene åre til Ottar havde en brukket befæstigelse - den blev udskiftet.
Arbejdet gik så godt at, frokosten først kom på bordet ved to tiden.

Et modigt medlem har
vovet sig ud på broen for
at hente noget tovværk
der ikke var taget ind.

Bo var også dukket op og han fortsatte med belysningen i nausten aldrig har vi haft så godt lys og så med energibesparende LED lysrør.
Tiden går i godt selskab og pludselig var det aften. Jens blev tilbage
på nausten og borede huller i metallisterne der skal monteres på lønningskanten medens Nicole og jeg kørte på havnen for at få Ottars
fortøjninger på plads.
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Det gik rimelig godt, men skibet var blevet lagt med forskibet mod
broen så tovværket passede ikke helt og med 2 mand kunne vi ikke
vende skibet, vi fik dog lavet en midlertidig fortøjning. Det er hyggelige
og arbejdsomme mennesker på Ottarholdet - en stor tak for deres
indsats.

Så ligger begge skibe
i havnen. Nu mangler
Sebbe bare at blive
rigget - Ottar bliver klar i
næste uge.

Planen for Ottar
Jens fortsætter med metalskinnerne og planen er at ro Ottar ud til
nausten næste onsdag klokken 09.00 fra havnen, få listerne monteret
og få Ottar rigget med sejl så hun er sejlklar. Er der flere der har lyst til
at være med er de velkomne.
Planen er at sejle Ottar til Fynshav når hun er klar og så lave en række
sejladser de efterfølgende fire uger i Lillebælt. Når planerne er på
plads vil de blive annonceret på hjemmesiden.
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