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Det var det sædvanlige hold der mødtes på nausten og efter en kop
kaffe gik vi igang med opgaverne. Som sædvanlig var der kun en fra
bestyrelsen.

Der blev hygget, drukket
kaffe og snakket

Der blev snakket lidt om status i skibslaget. Sebbe der er et af Augustenborgs vartegn ligger urigget i havnen. Der er ikke sket noget siden
hun blev søsat. Det ville have været flot hvis hun havde haft masten
på, for det har et rigtigt vikingeskib.
En fra arbejdsholdet havde været ude at sejle med Ottar sidste weekend - 3 dage med Ottar sejlads. Der er nogen der bare nyder det!

Pæleprojektet skrider godt
fremad

Ved generalforsamlingen blev medlemsbladet Kølsvinet nedlagt og der
er ikke kommet noget nyhedsbrev! Hjemmesiden bliver kun anvendt til
referater og der er ingen plan for resten af året. Hvad skal der ske med
Sebbe? Og hvad skal der ske i det hele taget?
I henhold til en avisartikel i Jydske Vesthysten har skibslaget nu 198
medlemmer ifølge formanden - hvor er de 190 henne? Vi har aldrig i
skibslaget historie haft så mange medlemmer!
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Så har vi snart godt lys
i hele nausten

Så var kaffepausen forbi, et hold gik igang med pæleprojektet og et
hold gik igang med at få de sidste 2 lysarmaturer monteret. Det er bare
lækkert med et godt lys.
Kurt havde haft en wienerbrødsstang med og jeg havde medbragt
kaffe - heldigvis, for Kurt havde brygget kaffe og da han smagte på
den smagte den som petroleum.
Ralf dukkede op og hans kone havde bagt en dejlig kage og da Ellen
kom lavede hun noget drikkeligt kaffe.

Kurt havde ikke regnet
med at han skulle være
fotomodel, men, man tar
hvad man har!

Næste torsdag ser det ud til at vi får lysprojektet færdigt. Så er der nye
lukkede armarturer i hele nausten. Bo er formanden for det projekt.
Det er rigtig mange pæle der skal graves ned og der var kun folk nok til
et pælehold, men med 1,5 meter hver gang går det også fremad - det
er Ralf der er formand for det projekt.
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Der var blevet helt stille

Vinden lagde sig hen af aftenen og der blev helt stille med en rigtig flot
solnedgang - lige til stemningsbilleder.
Der var atter en rigtig god stemning på nausten med jokes og godt
humør - synd der ikke er flere der vil være med - også til arbejdet.
Skibslagshilsen
Steen Weile

