
Vi var den sædvanlige lille flok + 1 ny der mødtes på nausten klokke 
fem. 
Som noget nyt har bestyrelsen nu indkaldt seks torsdag aftner med 
samme arbejdsplan. Underlig nok er der ikke afsat nogle lørdage eller 
søndage hvor de der bor længere væk kan komme.
Aktiviteter:
- Reparationer, forbedringer og vedligeholdelse af skibe og Naust
- Undervisning i f.eks. knob & splejsninger eller andet relevant
- Masser af hygge, evt. lidt grillmad
- Hvad du og andre medlemmer kan finde på !
På nær den trofaste var det kun det trofaste bestyrelsesmedlem Kurt 
der var mødt op! Arbejdsopgaverne specificeret kunne vi ikke rigtig 
bruge til noget ud over det sidste punkt.
Nyt bolværk
Da den gamle bestyrelse stoppede, for en del år siden, havde vi planer 
om at få pælene ved nausten skiftet ud med sten idet pælene var 
rådne og flere brækket. Det er der ikke sket noget ved.
Ved sidste torsdag arbejde mødte en ny aspirant Ralf op og kunne 
fortælle at han kunne skaffe masser af gode pæle til næsten ingen 
penge. Vi besluttede derfor at gå igang med det projeekt før jorden 
skrider. Ralf kom med første læs pæle og gik igang med opgravning af 
de gamle og nedgravning af de nye. Godt 1 meter er nu på plads, men 
da vi kun havde en rigtig nyindkøbt spade var der kun nok til at 2 mand 
kunne arbejde med det projekt - vi fortsætter næste torsdag og kan da 
medbringe et par ekstra spader. Godt arbejde!

Så var der nyt på Nausten
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For at det kan holde skal 
pælene døbt i jorden og 
stabiliseres med sten. 
Det lykkedes at få Ralf 
op af det dybe hul.
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Lys i nausten
Bo fortsatte med udskiftning af de gamle lamper med nye vandtætte. 
Han mangler kun et par stykke. De er med LED rør, så de bruger min-
dre strøm og giver et helt fantastisk lys. Godt arbejde!
Sejltur med Ottar
Nu skal det jo ikke være arbejde det hele, så vi planlagde en sejltur 
med Ottar 26. september. Turen bliver annonceret, men den er næsten 
fuldtegnet af det arbejdende folk. Nicole og undertegnede står for 
denne tur.
Træskaller på naustvæggene udvendig
Da vi byggede nausten i 1973 lukkede vi sprækkerne ved udvendig at 
sømme træskaller på (affaldstræ). De har holdt meget godt, men kan 
nu ikke mere - de er rådne og falder af. Ralf har kontakter og vil skaffe 
disse træskaller så vi kan få dem skiftet ud. Der er mange, men det er 
ikke en uoverkommelig eller kompliceret opgave. Det bliver godt!
Broen er nu færdig
Træormene havde ædt vore pæle, men vi havde nye liggende liggende 
og nogle ihærdige personer havde sørget for at den kom på plads. Der 
var snak om at lave en investering i rigtige kraftige pæle, banket ned 
på professionel vis. Det bliver dyrt, men det der er lavet nu kan sikkert 
holde i 2 - 3 år, så kan vi jo se om vi skal investere. Broen er nu færdig 
- godt arbejde!
Sejlturen med Sebbe 17. - 20. september
Denne blev diskuteret, men da der ikke ligger noget program eller 
nærmere informationer på hjemmesiden her umiddelbart før turen var 
der ikke den store interesse. Det ville have været smart at fortælle lidt 
mere om turen - måske løfte sløret for hvor man planlagde at sejle 
hen, hvad man skulle have med, pris for proviant m.v.
Skibet skal også rigges med mast og sejl - hvornår er det planlagt?

Ralf og Jens knokler løs 
- det skal stå fast og det 
kommer det til.



Sebbe i Jyske Vestkysten
Til et Augustenborg projekt der handler om at renovere den gamle 
bydel var vi blevet indkaldt. Man bad om at få medlemstallet for de der 
bakkede op om projektet. Nicole og undertegnede var med til mødet. 
Personligt har jeg ikke noget imod at man renoverer byen, men hvad 
får skibslaget ud af dette? Og hvor mange i skibslaget giver støtte til 
et sådant projekt. Nicole spurgte formanden om medlemsantallet og 
svaret var 198! Det er da rigtig fint for ifølge vedtægterne og general-
forsamlingen betaler hvert medlem 300,- kr. (på nær æresmedlemmer).
Det ville selvfølgelig være rart hvis alle de medlemmer dukkede op til 
arbejdet på nausten - men helst ikke alle sammen på en gang.
Ovenstående medlemsantal blev publiceret i avisen.
Fra skibslaget deltog vi egentlig bare for at høre hvad det drejede sig 
om for hvis det også havde været havneområdet kunne det have vores 
interesse.
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