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Skibslaget 
Sebbe Als 

Augustenborg

Der var indkaldt til arbejdsdag. Klokken 10.00 mødte 8 mand op. 
Musene havde været i vor kaffe, så vi måtte nøjes med kaffeerstatning 
(neskaffe).

Efter sidste bestyrelsesmøde havde bestyrelsen bedt Peter Remontius 
om at kontakte kommunen med hensyn til vejen ned til nausten der 
var totalt nedgroet - og se, det virkede, nu er det igen muligt at køre 
derned. Tak Peter.
Vi delte os i 2 hold. Et hold på 5 blev på nausten. Græsset blev slået, 
vort store udendørs bord/bænksæt blev malet og oprydning/dekoration 
indendørst fortsatte.

Det andet hold på 3 kørte på havnen og gik igang med den længe 
tiltrængte skrabning og rengøring af skibet. Det er et stort arbejde idet 
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Når skibet skal skrabes 
er det rigtig stort.

Efter 2½ år uden indven-
dig behandling liggende i 
havnen sommer og vinter 
trænger hun virkelig til en 
kærlig hånd.
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der ikke er gjort noget inde i skibet siden reparationen i Egernsund, 
hvor hun blev søsat i februar 2019. Sidste år blev hun blot taget op, 
bundmalet og søsat igen. Virkelig manglende vedligeholdelse!

Vi skrabte og rengjorde, men det er et stort skib og der er brug for 
mere mandskab til denne opgave.
Vi stødte desværre også på betydelig flere reparationer der skal ud-
føres ud over det der var aftalt med værftet og vi skal nu have skibet 
gennemgået så vi sikrer os, at vi denne gang får et skib der er i orden 
og samtidig også sikre vedligeholdelsen fremover.
Der vil komme nyt om skibets status efter bestyrelsesmødet onsdag 
d. 21. juli.
Der var selvsagt også plads til hygge og hyggesnak og her kommer vi 
langt omkring! Hvordan det kom op vides ikke, men pludselig var det 
store spørgsmålet om det var en bestemt hunderace der var pasgæn-
gere og her måtte vi have fat i Onkel Google.
En tak til de fremmødte for godt humør og godt arbejde.

Skibslagshilsen
Steen Weile

Træet er tørret ud og 
malingen skaller af - hun 
skriger på G...


