1989 Marts
DETTE KØLSVIN
er en slags nødavis, pgr af at vi af forskellige årsager ikke har kunnet få
det færdigt med fuldt indhold. Bla manglende skrivning på maskine har
været et problem, så med PARIS samt ARBEJDS-PLAN så kommer der
først mere i næste nummer vedr generalforeamlingen som formandsberetning mm.
Med Næste KØLSVIN også kontingent. 				
P
Sebbe til Paris
Som nævnt under generalforsamlingen - og nu også i aviser mod arrangørens vilje - har vi været i forhandlinger med et fransk reklamebureau vedr. et arrangement i Frankrig. Det er planlagt at 8 danske
vikingeskibe skal deltage. Vi er nu blevet enige om betingelserne for
Sebbe. Det vil blive gratis: transport for skib og besætning, overnatning
på hotel samt mad og lommepenge. Dog for max 20 personer.
Forventet varighed: Afrejse fredag d. 19. maj aften
			
Hjem lørdag d. 27. maj morgen
Bestyrelsen har dog fastlagt 3 krav:
1. Have vikingetøj fællesyning vil blive arrangeret.
2. Arbejde på Naustiskib heri foråret,
3. Betale kontingent i april.

De der er interesserede i at deltage bedes melde sig til på et af følgende
telefonnumre:
Torben: 04-472378
Ivan : 04-4722b3
Peter : 04-471078
senest den 2/4-89.
Ved tilmeldning ud over 2o vil vi tælle arbejdstimer.
P
50 År
To af skibslagets vener som ikke er kendt af alle, men som har hjulpet
os mange ganget fyldte den 16/2 5o år: Brøderne Bent & Erik Andersen,
tilknyttet Vikingeskibshallen 1. Roskilde.
Et stort tillykke fra os. PB: Vi har sendt hilsen.
P
Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand : 		
Næstformand :
Kasserer : 		
Sekretær : 		
Materialeforvaltere :
			
			
P

Peter Remontius Møller 04-471078
Steen Weile 04-463176
Ulrik Grau 04-472585
Ivan Lorentzen o4-472263
Torben Heidtmann 04-472578
Palle Jacobsen 04-447152
Erik Jørgensen : ingen telefon

Arbejde
Nu er vi i den tid hvor der skal bestilles noget. Nogle af jer har opdaget
at vi er i gang på Sebbe, ja hun er ved at være klar incl. nogle nye bundknæ samt lasker.
Men der er meget vi skal nå i år, bla på grund af jubilæet - så mød op:
TIRSDAGE : 		
21/3 + 28/3 + 4/4 + 11/4 + 18/4 + 25/4
TORSDAGE :
6/4 + 13/4 + 27/4
LØRDAGE : 		
18/3 + 1/4 + 8/4 + 15/4
PÅSKEN : 		
Torsd./fred./lørd. 23+24+25/4
BEDEDAG : 		
Fred. 21/4
MØDETIDER:
Hverdage ca 18.00-2o.30
			
Lørdage, mm ca 9.00-14.00
NB: Lørdage mm giver vi kaffe og rund-stykker lal 9.00 - tag
selv med til frokost.
Vi har følgende der skal nås:
- skibe færdige
- naust, indvendig samt reperation af pyntebord udvendig på nausten
- oprydning og bro
- udskiftning af tag på hulhus samt stabilisering af bul huset
(fundament ?)
HUSK vi har brug for din hjælp!!!!!!!!!
P

Sebbe 2o år
Som nævnt i sidste Kølsvin fylder SEBBE 2o år. Vi har nu fastsat 2
datoer, men ellers ikke plan-lagt i detaljer. Sæt derfor et stort kryds i
kalenderen for;
1. Jubilæumsfest på Barsø sammen med IMME AROS - de fylder også
20 år- omkring weekenden 7.- 9. juli. De andre skibe har fået invitation
og et har meldt sig.
2. Weekenden 11.-13. august med fest og åbent hus på Nausten for alle også uden for skibslaget.
Meget mere i næste Kølsvin. 					
P
Generalforsamling - set fra dirigentens plads
At generalforsamlingen 1989 skulle afholdes en lørdag aften midt i
AIFs revy, kom helt bag på undertegnede. Vort vejlav afholder årligt en
middag - før revyen - og i år skulle vi lægge hus til! Det var derfor temmeligt vanskeligt at have gæstar, være klar til revy, samt overholde et
gammelt løfte - at være dirigent i skibslav! Det gik over al forventning.
Gæsterne medbragte selv maden, generalforsamlingen forløb fint - på 2
timer, og revyen nåede vi frem til i pausen mellem 1. og 2. akt.
Kom ikke og si', at der ikke sker noget i Augustenborg, Det drama, som
nogle havde set frem til på generalforsamlingen forløb på den måde,
at alle gerne ville sige noget - helst samtidigt! Og det er ikke ukendt i
Skibslavet - både på land og til havs. Den eneste, der ikke fik lov at sige
så meget, var formanden - udover formandsberetningen, men alle andre
fik ordet i passende rækkefølge. Kassererens beretning fik bifald, alt er
under kontrol selv ølkasseregnskabet, Dirigenten frembragte et forslag
om udsendelse af girokort til alle skyldnere, men trak det igen, da han
kom i tanke om, at han selv var iblandt, Der var enighed om at alle gør
rent bord snarest!
Som ny aspirant og medlem i. 1988, vil jeg sige lige ud, at det har været
en positiv oplevelse at blive medlem i Skibslavet!
Der sker noget, samarbejdes, sejllades, sjove situationer, selskabsture.
Der er en sjælden kombination af folk - f. eks. i Dublin, når den sidste
kommer hjem, står den første op! Tak fcr 1988 - også til bestyrelsen.
Vi ses i 1989.
Vi1ford

