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Sejltur blev til arbejde
26. september 2020

Vi havde planlagt en sejltur med Ottar klokken 10.00 med en 5 mands
besætning, men da vi mødtes på dæmningen var der to afbud. Vi satte
os på bænken og nød vor medbragte kaffe og hyggede os med den.

Nu er der igen plads til at
arbejde

Vi tog derefter et check på Sebbe og det så ikke så godt ud. Hun var
ikke fortøjet, men bare bundet fast til pælene og en fender midtskibs
var bundet med den ene ende til skibet og den andes til broen.
Det sidste højvande havde gjort at skjoldremmen var blevet mast i
stykker op mod pælen. Vi lavede en fornuftig fortøjning. Det er lidt synd
at skibet efter søsætningen midt i juni bare er blevet efterladt uden rig
og mast - det er et af Augustenborgs vartegn og reklame for skibslaget.

Så kan man igen finde
tingene i bullhuset

Vi kunne nu være taget hjem, men valgte at køre på nausten. Der har
været meget aktivitet hele sommeren og der trængte til oprydning og
rengøring. Jeg gik igang inde i nausten og piger kastede sig over bullhuset. Ved frokosttid indtog vi vores medbragte mad hvorefter vi fortsatte. Der dukkede en hel del affald op, så vi skal på et tidspunkt have
kørt en trailerfuld væk.
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Da pigerne gik igang med bullhuset kunne man stort set ikke komme
ind, så der blev ryddet ud og ryddet op - nu kan der ikke blot komme
en person derind, men hele to!
Værstedsbordet er nu ryddet i nausten og maling sorteret - vi skal
bruge noget endnu, men senere skal vi have det kørt på Slotsallé.
Vi har en bøn til dem der kommer og arbejder på nausten - ryd venligst
op efter jer og læg tingene på plads - det gør det meget nemmere at
arbejde - for som en kendt person i folketinget sagde “Der er ikke fejet
noget ind under gulvtæppet”.

Orden er en god ting

Vi fik snakket en del, bl.a. om nedenstående.
Arbejdsbogen
Der ligger en arbejdsbog i opholdsrummet. Når vi er på nausten skal vi
altid føre det ind i bogen - navn, arbejdstimer samt hvad du har lavet.
Vi kan så se hvornår aspiranter har lagt timer nok til at blive optaget
som medlemmer.
Vi skal til kommunen angive hvor mange arbejdstimer der er lagt gennem året.
Skulle der komme et coronaudbrud er det registreret hvem der har
været sammen hvornår.
Logbogen
Når der sejles med skibene skal der føres logbog. Krudtkasse med
logbog og førstehjælpskasse skal med. Her er der så ligeledes en liste
over hvem der har været sammen hvornår i tilfælde af coronaudbrud.
Dokumentation af aktiviteter
Vi står overfor at skulle søge penge til reperation af Sebbe og når vi
søger penge beder de altid om navnet på hjemmesiden. Den bruger
de til at se om ansøgeren kommer fra en aktiv forening og jo større
aktivitet des bedre mulighed for at få penge. Brug hjemmesiden!
Vi sluttede midt på eftermiddagen og selv om vi ikke fik sejlet fik vi
lavet noget meget fornuftigt og havde det samtidig hyggeligt.
Skibslagshilsen
Steen Weile

