Besøg hos Han Herred Havbådeværft (Slettestrand)
3. december 2020

Bestyrelsen har nedsat et udvalg til reparation af Sebbe. Kurt Bille står for projektet med kontakt til skibsbyggeren, Peter Remontius og Steen Weile står for at skaffe penge ved fonde.
Opgave:
		
		

Kølen skal skiftes samt borgangene langs kølen.
Den lille forstærkning i styrbord side forest skal skiftes til skarring.
Den agterste del af øverste bordgang agter i bagbord side skal skiftes til skarring.

Kurt og Steen kørte op og besøgte værftet og havde et møde med ejeren Peter Madsbøl. Vi havde, ud fra et
tilbud fra Peter lavet en samarbejdsaftale som vi gennemgik. Samarbejdsaftalen blev godkendt og vi har nu
materialet klar til fondansøgninger.
Tidspunktet for reparationen kan ikke fastsættes idet vi først skal have pengene i hus, men værftet kan tage
skibet i marts og der kan være mulighed for at skibet kan være klar til at sejle Romregatta (hvis den ikke
udskydes på grund af Corona).
Hvis skibet ikke er færdigt og Romregattaen kan gennemføres vil der være mulighed for at Ottar deltager og
så kan vi se om Freja Byrdingen ikke kunne tænke sig at være med - så kan de sejle om rommen.
Der vil så være mulighed for at lave en uges sommertogt for eksempel til det sydfynske øhav.
Når Sebbe kommer tilbage er det vigtigt at vi får hende skrabet og malet, idet meget maling sidder løst og
det rå træ er ved at være medtaget. De gamle jernnagler græder med rust og trænger også til behandling.
Hun vil så være rimelig tør så arbejdet kan startes så snart hun kommer hjem.
Det var spændende at se værftet og den nye fiskekutter de er ved at bygge - fantastisk flot arbejde.
Kurt Bille og Steen Weile

Bådeværftet

Mindre trækuttere, trukket op
på stranden foran bådeværftet

