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Nyt om Anna Elise OWUM

marts 2015

I den milde vinter ligger Anna Elise på sin vante
plads ved Amerikakaj, ved Regionernes hus
parkeringsplads.
Vintertøjet er stadig på, men mon ikke det snart
bliver tid at lægge overtrækkene?

Anna-elise.dk
Hvornår har du sidst set på skibets hjemmeside?
Der er nu et helt nyt layout hvor du kan hente
billeder i stort format, se videoer og følge
opslagene på facebook.

Jo, det varer ikke længe, for den gamle dame skal
ud at sejle til sommer.
Vi har på bådmødet i januar besluttet at sejle på
sommertogt i nogle uger – i de indre danske
farvande.
Det betyder aktivitet på skibet de kommende
måneder så vi kan lægge fra Amerikakaj nymalet,
lakeret og uden sprækker og læk.

200 følgere på facebook
Uge for uge er der flere som klikker på ”synes godt
om” på www.facebook.com/AnnaEliseOWUM
Hver gang du deler et opslag kommer vi længere
ud.

Hold øje med facebook hvor vi vil annoncere
arbejdsdage i den kommende tid.
Skibsbevaringsfonden
Skal tredje gang være lykkens gang?
Vi søger igen skibsbevaringsfonden om støtte til
udskiftning af skandæk, vaterbord, støtter, lønning
og to øverste borde. Et projekt til samlet 1.2
millioner kr.

Nye vedtægter
På admiralforsamlingen i februar blev foreningens
vedtægter ændret. Vi har nu en ”rigtig” bestyrelse
og kun to typer af medlemmer: Andelshavere og
støttemedlemmer.
Det er i øvrigt tid at forny støttemedlemsskabet:
Indbetal 250 kr. for 2015 på vores konto:
Reg. nr. 1551, kontonr.: 3194112335
Husk at skrive navn, e-mail og telefonnummer på
indbetalingen

Bådforeningen af 12. april 1978
Bestyrelse:
Kristian Brønd (Formand og korresponderende
reder)
Gitte Christensen (kasserer)
Ole Vistrup
Sune Christoffersen (suppleant)
Øvrige andelshavere:
Kaare Paludan (revisor)
Michael Løgstrup (revisor suppleant)
Tove Pedersen
Steve Borland
Morten Kromberg
Niels Dahl-Sørensen
Hans-Christian Gelf-Larsen
Kontakt:
Ole Vistrup, telefon: 2126 6230, mail:
ole.vistrup@smedanmark.dk,
eller
Kristian Brønd, telefon 5155 3075, mail:
kristianbroend@gmail.com
Derfor skal jeg igen ud og sejle med Anna Elise










Anna Elise er et dejligt træskib med en
genkendelig tøffen fra Hundestedsmotoren
og en helt særlig duft af kalfatringstjære, der
giver skibet en helt speciel stemning.
Det er rart at være på havet og være overladt
til naturens magter.
Jeg elsker at være ude i den friske luft og blive
gennemblæst.
Mandskabet arbejder tæt sammen på et lille
areal og det giver et godt sammenhold.
På Anna Elise kan man ligge i finkenettet og
mærke havets søgang.
Det er en oplevelse at købe fisk direkte fra en
fiskekutter, og bagefter spise dem på dækket
på en skøn sommeraften.
Med Anna Elise opdager man mange
hyggelige, små danske havne, og steder man
ellers ikke ville komme.

Hannah Glöckner, støttemedlem

Nye støtter er altid velkomne – man risikerer at
blive tæt forbundet til skibet ..!

Flere medlemmer!
Vi vil gerne være flere medlemmer i foreningen.
Måske kender du en, som gerne vil være med i
fællesskabet om at bevare og selvfølgelig også
sejle med det smukke gamle skib.
Takster
A-medlemsskab: 13.000 kr. indskud og 700 kr. pr.
måned.
Støttemedlemsskab: 250 kr. pr. år. Inkluderer en
sejlads (døgn, dag eller aften).
Døgn: 250 kr., Heldagstur: 100 kr. Aftentur: 60 kr.

