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Vandaler verserede i
vores klubhus Side 6-7

Vinterens aktiviteter
søger kursister  Side 8-9

Tegning viser hvordan en flydende feriebolig eller et overnatningssted kunne se ud.
Tegning: Ole Wiberg

Lokalplanen for havnen er ikke fredet:

Nysted Havn skal udvikles
for at skabe nye aktiviteter

Stormflodens rasen
på havnen Side 12-15

Af arkitekt Ole Wiberg
Hvis Nysted Havn ikke skal blive en spøgelseshavn med færre og færre både og ingen aktivitet, skal den være omdrejningspunktet i Nysteds byliv, ligesom den har været det igennem
byens 600 årige historie.
Det virker som om ethvert tiltag til øget aktivitet og udvikling på havnen, bliver negativt modtaget af nogle enkelte af
Strandvejens beboere og af Guldborgsunds teknik og miljøudvalg.
Nysted Smakkelaug indsendte i 2014 et projekt til etab
... fortsættes side 3

Laug præger Danmarkshistorien
Side 16-17

Referat fra generalforsamlingen Side 21-23
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Leder:

Et klubhus med mange indbrud, hærværk
og store skader under vinterens stormflod
Af Preben Jensen
Formand
Nu er vi endnu engang samlet for at få hejst Bådelaugets
stander. Igen er det et halvt år
siden, at vi sidst stod her, og hvor Tommy
kravlede op på stigen og strøg vores klubstander.
Standerhejsningen markerer jo, at vintersæsonen er forbi, og fiskeriet samt lystturene så småt kan begynde.
Sædvanen tro har vognmand Arne Pedersen
igen sørget for, at bådene er tilbage i deres
rette element. Et syn, som kun kan glæde
alle, der færdes på og ved Nysted Havn.
Desværre har vi siden standerstrygningen
været udsat for ikke mindre end tre indbrud
og hærværk, samt at være ramt af stormfloden. Hændelser som har kostet klubben
et beløb på den forkerte side af 50.000 kr.
- Men som I kan se er vores klubhus på vej
til at ligne sig selv igen. Stor tak til alle, der
har hjulpet ved disse uheldige episoder.
Vi håber på en god sæson, både angående
fangster af fisk, gode fester og almindeligt
socialt samvær.
I vintersæsonen var der blevet landet et
pænt antal ørreder, - men alt for få sild.
(Dog grønsaltede sild nok til rusesyningsafslutningen). Fra pålidelig kilde kan nævnes, at både Jesper Brylle og Svend Jensen

havde ål i dammen i midten af april måned i
år. Vi håber selvfølgelig ligeledes, at vi igen i
år undgår alvorlige uheld i forbindelse med
fiskeriet, samt godt vejr så der bliver muligheder for hyggesejladser.
Lauget har jo ikke ligget stille siden standerstrygningen den 29. oktober 2016. Udover det almindelige hyggelige samvær i
Bådelauget, har der været afholdt (lad mig
nævne), Julegløgg og julehygge, Nytårsaften, Nytårsfrokost, rusesyning og splejsning
samt der blev arbejdet i Smakkelauget. Tak
til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak
til vores frivillige undervisere og tak til vores
”festlige udvalg”.
På generalforsamlingen blev hele bestyrelsen genvalgt, dog blev Thomas Aagaard
nyvalgt som suppleant for de passive. På
generalforsamlingen var der afstemning om
et indsendt forslag fra ”Værkstedsudvalget”
om udvidelse af det eksisterende værksted.
Forslaget blev godkendt, men igen har kommunen sagt nej til Smakkelauget. Eftersom
det var en mulighed kommunen selv havde
foreslået, - må man undre sig! Smakkelauget arbejder videre med deres værksted.
Men som altid hold øje med vores hjemmeside, læs ”Laugsnyt”, og følg med på opslagstavlen.
Til allersidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre
for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre
for mig.
-preben

Vigtige datoer
Sommerfest lørdag den 19. august kl. 14.00. Tilmelding på opslagstavlen.
Arbejdslørdag lørdag den 14. oktober kl. 8.00. Husk at tilmelde dig på opslagstavlen.
Bådoptagning lørdag den 28. oktober kl. 8.00. Tilmelding på opslagstavlen.
Standerstrygning lørdag den 28. oktober kl. 13.00. Tilmelding på opslagstavlen.

† Dødsfald
Børge Ellehauge er afgået ved døden den 5. februar 2017. Ære være hans minde.
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- fortsat fra forsiden...
lering af et maritimt værksted på havnen.
Den valgte placering var valgt med omtanke, - idet det er vigtigt, at værkstedet ligger
i forbindelse med havnens ophalervogn og
slæbested, således at joller kan optages og
søsættes uden transport til og fra værkstedet. Forslaget blev positivt modtaget af
havnens brugere og af de foreninger som
bor på havnen, samt ved et borgemøde på
Skansen. Havnefrontens beboerforening og
enkelte beboere på Strandvejen var negative over for projektet.
Teknik og miljøudvalget meddelte til Smakkelauget store overraskelse, at der ikke
kunne gives tilladelse til opførelsen, fordi
der ikke var noget byggefelt, og at man på
nuværende tidspunkt, ikke ville se på eller udarbejde en ny lokalplan for havnen.
Derimod foreslog udvalget i et brev af 26.
oktober 2016, at de ville se positivt på en
ansøgning om dispensation fra lokalplanen
ved en forlængelse af den eksisterende bebyggelse af Bådelaugets bygning ud mod
vejen. Ved flere skrivelser blev vi opfordret
til at indsende et skitseprojekt, således at
sagen kunne blive behandlet. En udbygning
på 100 m2 (som tidligere ansøgt) ville som
vi, dække området som i dag er udlagt til
parkering. Projektet skulle i øvrigt følge lokalplanen, vedrørende højder, udtryk og
materialevalg.
Tavshed fra kommunen
Vi ved, at sagen er blevet behandlet, men
Smakkelauget har den 1. juni 2017 endnu
ikke fået noget skriftligt eller mundtligt svar
fra kommunen, men ifølge Folketidende
den 20. april 2017 ”skubber det til alle rammer, så vi valgte at sige, at vi ikke kan give
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dispensation,” lyder det fra Flemming Jantzen, formand for teknik og miljøudvalget,
hvilket vil sige, at kommunen går imod sin
egen anbefaling. Smakkelauget har rykket
for et skriftligt svar.
Situationen er, nu efter 4 års arbejde og da
lauget ikke har få anvist et ledigt byggefelt,
må der arbejdes politisk for at få den kommende kommunalbestyrelse til at udarbejde en ny lokalplan for Nysted Havn. En plan
som kan give havnen en indsprøjtning, og
give mulighed for vækst, aktivitet og udvikling.
Havnen skal udvikles
En ny lokalplan for Nysted Havn, kunne give
mulighed for andre aktiviteter end opførelsen et maritimt værksted. På mange havne,
har turister og besøgende mulighed for at
leje kajakker på time- eller dagbasis. Området omkring havnen egner sig til denne
form for fritidsaktivitet. En anden aktivitet
kunne være en forretning med salg af udstyr til både, med mulighed for bestilling
af særlige varer fra dag til dag, - der kunne
også være et motorværksted, med salg af
påhængsmotorer, - eller boder med salg af
sommertøj, design og kunst. Overnatning
på vandet, en ny mulighed at holde ferie på
i en båd, en dag, en weekend eller en uge.
Udlejning af både i havnen, som en form for
hotelværelse. Man bor ombord, sejler ikke,
men bruger havnens faciliteter, toilet bad
m.m. Det kunne være i eksisterende både,
eller i specialbyggede til formålet.
Disse er kun nogle af de muligheder, som en
ny lokalplan kunne indeholde. Disse muligheder ville på sigt skabe mere liv på havnen
og i byen, - der vil komme flere gæstesejlere, flere turister og besøgende og med
tiden også flere både i havnen. - Wiberg

Annoncer i Nysted Bådelaug

Du kan annoncere på vores hjemmeside og du får
din annonce med i vores klubblad ”LAUGSNYT” to
gange årligt. Kontakt: nsb.laug@gmail.com

Nysted bådelaugs bestyrelse
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Formand:
Preben Jensen
Tlf. 21 42 95 57
prej@live.dk
Næstformand:
Tommy Frederiksen
Tlf. 60 15 20 73
tnf1@live.dk
Sekretær:
Alex Jensen
Tlf.. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
Bestyrelsesmedlem for aktive:
Ole Wiberg
Tlf. 40 42 13 21
arkitekt.o.wiberg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
for passive:
Svend Aage Christiansen
Tlf. 40 92 68 11
ssc1@live.dk
Suppleant for passive:
Thomas Aagaard
Tlf. 40 25 04 82
taagaard@mail.tele.dk
Kasserer:
Anne-Grethe Thygesen
Tlf. 60 68 00 56
ag-t@hotmail.com
Billagskontrollanter:
Svend Jensen
Tlf. 24 98 18 80
lsjensen@dlgpost.dk
Lise Foss Hansen
Tlf. 23 10 99 09

Flodlampret, fanget ved Odderbækken af Lars Broholt i
april måned, er ikke ualmindelig i danske åer og kystnære
områder.
Foto: Richard Jensen

En lampret blev dagens fangst:

Flodlampret er almindelige
i danske vandløb og åer

Billagskontrollantsuppleanter:
Per Carstens
Tlf. 23 71 07 54
per.carstens@live.dk
Anne Svendsen
Tlf. 21 44 50 68
anneinysted@mail.dk
IT- OG BLADUDVALG:
Richard Jensen
Web./it-udvalg og redaktør
Tlf.. 28 56 95 94
r.v.jensen@icloud.com
Alex Jensen
Redaktion og it-udvalg
Tlf.. 30 49 88 11
alex.viggo.jensen@icloud.com
John Slot
Medredaktør og redaktion
Tlf.: 21 28 18 60
john.slot@hotmail.com

Flodlampretten har en sugemund med horntænder.
Lampetra fluviatilis (Linné,
1758) - Flodlampretten er
ikke ualmindelig i de danske
vandløb og farvande og findes ofte i danske åer.
Den fanges ofte som bifangst i ruser og tejner og

betragtes som en god spisefisk. Har ofte været brugt
som levende agn for fiskeri.
Den kan kendes ved, at
den har en sugemund med
horntænder. Bugen er lys og
ryggen mørk.
Den mest normale længde
herhjemme er 30-40 cm.
Levevis og gydning er den
samme som hos havlampretten. Den efterlader ofte
store åbne sår på fisk, der
har været angrebet.
Lavestadiet varer 3-5 år.
Forvandlingen sker ved en
længde på 9-15 cm.
Herefter vandrer den ud i
havet, hvor den tilbringer
1-2 år.
-red.
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Forårsrengøringen blev gennemført trods håndværkere:

Der blev ryddet op i alle kroge og depotet
blev tømt inden det nye gulv skulle lægges
Forårets rengøring var tiltrængt efter vinterens indbrud, hærværk og de mange vandskader der var efter stormfloden. 21 medlemmer mødte op lørdag den 25. marts for
at give en hjælpende hånd, efter at huset
havde været sat på den anden ende.
Håndværkerne var dog ikke helt færdige
med den indvendige renovering, men alligevel blev der vasket af for støv og andre
urenheder.
Det nye HTH køkken blev rengjort og taget i
brug. Depotet blev tømt og der blev ryddet
op på alle hylder, inden Nysted Murerfirma
skulle brække gulvet op som havde hævet
sig under vinterens stormflod.
Lageret ved siden af depotet blev nu til midlertidigt øldepot, indtil det nye gulv havde

hærdet færdigt og kunne betrædes. Der
blev også lavet en opsats til pengeskabene.
Gelænderet ved døren mod syd blev færdiggjort. Der blev sat en ny kabelbakke op i træ
for ledninger til eksisterende højttalere.
Ole Wiberg havde lavet en arbejdsliste,
så man kunne lave det, der trængte mest.
Man kunne skrive sig på et indendørs eller
udendørs hold, som har fungeret perfekt de
andre år, hvor vi har haft rengøringsdag.
Rengøringsdagene er vigtige forår og efterår, da det forlænger bygningens levetid og
holder vores klubhus i pæn stand.
Der er plads til flere frivillige hænder disse
to dage, hvis man føler trang til at hjælpe.
Dagen sluttede med smørrebrød og selvfølgelig en øl og en dram.
-red.
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Vinduet i døren blev smadret med en parasolfoden.

Foto: Richard Jensen

Flere indbrud og vandalisme i laugets lokale:

Ejendomsretten blev ikke respekteret, så
hærværk og tyveri florerede i klublokalet
Af Alex Jensen
Det første indbrud skete den
14. november 2016, hvor gerningsmændene havde skaffet
sig adgang til klublokalet ved at smadre en
rude i en dør med en parasolfod på den side
af bygningen, der vender ud mod vandet.
Der blev begået hærværk på en stor del af
inventaret. Ølautomaten, flere pengekasser, et pengeskab og nogle værdibokse var
smadret, og gulvklinkerne i køkkenet var
blevet smadret efter ”mødet” med værdiboksen fra duespillet, skabene var brudt op
og ødelagt. Der var fjernet et kontantbeløb
på 16.000 kr. fra samtlige pengekasser. 19
flasker spiritus fra lageret var fjernet, hvoraf
de 17 flasker blev fundet igen i en kælder
ved Gl. Torv. Udover dette er der stjålet en
Appel iPod.

Concordia Forsikringen dækker de fleste af
skaderne, som er blevet udbedret af tømrermester Benny Svendsen og af Nysted
Murerfirma John Madsen.
Forsikringen dækkede kun reparation af ølautomaten på 41.300 kr. og efter anvisning
fra Cafax, som skulle stå for reparationen,
blev automaten meldt totalskadet.
Af de mistede kontanter fra pengekasser
dækkede forsikringen kun 5.000 kr. af det
samlede beløb. Hvis der blev genkøbt et
pengeskab og pengekasser, erstattedes løsøret med 100 %, ellers fik man kun 60 % af
nyprisen, hvis der ikke blev foretaget genkøb af det ødelagte udstyr.
Med selvrisikoen og de resterende stjålne
kontanter, løb det op i en ekstra udgift på
19.555 kr.
Da ikke nu igen?
Den 23. november 2016 var der igen ind-
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brud. Denne gang har tyvene skaffet sig adgang ved at smadre et vindue ved siden af
føromtalte dør mod vandsiden. Køleskabet
til flasker var blevet ødelagt og pengekasserne var blevet fjernet indeholdende alle
vore ekstranøgler samt 36 flasker spiritus.
Pengekasserne blev senere fundet ved
transformatorstationen ude ved Skovstræde. Kommunen afhentede pengekasserne
og de blev leveret tilbage til Bådelauget.
Nøglerne blev ikke fundet på stedet.
Bygningsforsikring ikke i brug
Ved indbrudet oversteg selvrisikoen ikke
det samlede beløb for det ødelagte vindue
og de opbrudte skabe. Bygningsforsikringen
blev ikke brugt denne gang. Ved indbrudet
erstattedes løsøret med 60 % af nyprisen.
Der blev lejet en ølautomat hos Cafax indtil
vores egen nye ølautomat, som var bestilt
til levering i uge 9, kom på plads.
Med selvrisiko og udskiftning af tre dørlåse
med 50 tilhørende nøgler plus et mistet
kontantbeløb på 4.000 kr., beløb det sig til
en udgift på 14.786 kr. for foreningen.
Forsikringen forlangte nu, at der blev instal-
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leret fotoalarm i laugets lokaler. Den blev
installeret i januar måned af Securitas vagtselskab G4S.
Endnu et indbrud
Indbrud igen den 24. december 2016, som
er sket gennem det samme vindue som
sidst, og er brækket op med et koben, så
bundrammen er blevet ødelagt. Der blev
taget fotos af to indbrydere da alarmen gik.
De seks fotos, som blev taget af de to unge
tyve er ganske gode, men ikke gode nok til
ansigtsgenkendelse. Fra alarmen blev aktiveret til vagten fra G4S Securitas ankom,
var der gået 8 minutter. Det var de samme
skabe og døre, der var brudt op. Der har
ikke været noget større varelager og ingen
større beløb af kontanter at stjæle denne
gang, men en ødelagt ølautomat, som var
lejet, havde fået bank med et koben. Reparation af ølautomaten kostede 12.696,13
kr. og det ødelagte vindue kostede omkring
20.000 kroner. En selvrisiko på 8.000 kr.
kunne tilføjes som merudgift for Bådelauget. Erstatningen er endnu ikke helt afsluttet ved bladets udgivelse.
-red.

Lageret var gennemrodet og skabe og låger var ødelagte.

Foto: Alex Jensen
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Reparation af ruserne er nødvendigt, efter at sæler og ålekrager har hærget redskaberne
under sæsonens fiskeri.
Foto: Alex Jensen

Vinterens sysler sættes i fokus:

Vinterundervisningen er stadig i høj kurs,
men der mangler nye kursister
En af de aktiver, der findes på havnen, er
Bådelaugets vintersyning og vintersysler,
som altid har været afviklet med mange
kursister i syning af redskaber eller reparationer af samme. Syning af nye garn eller at
man kan lære at splejse sine fortøjninger.
Man kan også lære at binde flere forskellige
slags knob, hvis der har behov for det.
De senere år har antallet af kursister været
dalene og der kunne ønskes nye og måske
yngre kursister. Problemet er, at den yngre
generation har andre interesser end at fiske
med faste redskaber, og har mere interesse
i at fiske med stang som sportsfisker. Friluftslivet og samværet vægter ikke lige så
tungt, som hos den lidt ældre generation.
I år er der dog kommet en yngre, kvindelig
kursist, men der er plads til mange flere.

Ole Wiberg sørgede for, at den nye model
af skoleskibet ”Danmark” fik monteret det,
der manglende på rigningen.
Måske skulle man annoncere det i de lokale
aviser, når tiden for næste kursus nærmer
sig i januar 2018.
Nysted Smakkelaug har arbejdet sideløbende med Bådelaugets vinteraktiviteter, og er
således ved at lukke dammen på smakken
”Rigmor”. Det vil gøre den mere stabil med
en ballasttank, hvor vandet ikke forsvinder
fra, når den ligger hårdt til vinden.
Smakkelauget forventer at blive færdige, inden bådene skal sættes i vandet i april måned, når der er standerhejsning.
Aftenerne sluttede af med en tår kaffe og
franskbrød med rulle- eller spegepølse samt
ost til en pris af 25 kr.
-red.
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Afslutning på årets vintersyning:

Der var diplomer til deltagerne og underviserne blev begavet med brændevin
På sidste kursusaften i slutningen af marts,
blev der traditionen tro spist kogte saltede
sild og ”Sol over Gudhjem” (røgede sild
med æggeblomme, hakkede løg og radiser). Sidst, og ikke mindst, et stykke med
gammel ost.
Preben Hansen havde røget sildene til alles
tilfredshed, lækre og velsmagende forlød
det fra aftenens deltagere. Bådelauget kvitterede med et par gode flasker vin.
Madmutter Joanna Marcussen, der stod for
snitterne og kaffen om onsdagen samt ølmanden Per Carstens, der stod for aftenens
servering af våde drikkevarer, fik begge en

flaske O.P. Andersson brændevin som tak
for vinterens deltagelse.
Underviserne Alex Jensen og Svend Jensen
fik ligeledes overrakt hver en flaske brændevin.
Der var uddeling af deltagerbeviser til Erland Hougaard, Preben Hansen, Sven Erik
Hauberg, Ole Wiberg, Benny Svendsen,
Arne Andersen, Preben Jensen, Joanna
Marcussen, Per Carstens, H. C. Christensen,
Michael Hansen, Anne Svendsen, Tanja Motyka Schüler og Richard Jensen.
Diplomerne og gaver blev uddelt af Bådelaugets formand Preben Jensen.
-red.

Tanja Motyka Schüler får overrakt sit deltagerbevis af formanden Preben Jensen. Svend
Jensen får ligeledes overrakt en flaske O.P. Andersson brændevin.
Foto: Alex Jensen
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Ved pressemødet i SID i 1980. Fra venstre gruppeformand Poul Christensen, næstformand
Ib Schelde, Willy Strube, formand Hardy Hansen og SID’s cheføkonom Harald Hinrich.

Foreningen modtog donation fra mangeårigt medlem:

Bådelauget fik tilført ekstra kapital efter
privat donation på 20.000 kroner
Efter flere indbrud i november og december måned sidste år, har duespillet ligget
stand by, fordi kassen forsvandt under
tyveriet.
Nysted Bådelaug har modtaget et større
pengebeløb fra et af vores medlemmer.
Beløbet skal dække det manglende beløb
i duekassen, og resten skal i klubkassen og
opveje lidt af underskuddet, der blev ved
indbrudene i november og december.
Ib Schelde, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug, har doneret det store beløb
til Nysted Bådelaug.
Ib Schelde er ikke ukendt i Nysted, idet han
er født og opvokset i byen, to km mod Herritslev, efter hans egne oplysninger.
I 1953 tilbragte han et år på Georg Stage, inden soldatertiden i Søværnet i 1954-1957.

I årene efter ernærede han sig som fabriksarbejder og chauffør i København.
Det hektiske liv i storbyen var ikke noget for
Ib, der flyttede tilbage til sin hjemby i 1959
i en lejlighed, Nyport st. th., Gammel Torv.
Her boede han indtil 1961, hvor han købte
ejendommen Østergade 11 i Nysted.
Det politiske liv
Ib har gennem hele livet været mere eller
mindre politisk engageret, og blev medlem
af socialdemokratiet i 1960. I disse år er
han også medlem af menighedsrådet indtil
1962, hvor han afløses af Orla Johansen.
Falck i Nysted blev hans nye arbejdsplads
de næste 7 år, hvor han samtidig var medlem af byrådet fra 1966-1972. Formand for
DASF (Dansk Arbejdsmand og Specialarbejderforbund) i 1969, som i 1974 kom til
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at hedde Specialarbejderforbundet i Danmark. Senere kom det til at hedde SiD og
han bestred samtidig posten som rejsesekretær for socialdemokratiet i det nye amt.
I dag hedder forbundet 3F.
I april 1970 blev han, som formand for SID
Nysted afdeling, valgt til sekretær i forbundet efter sammenlægningen i 1972.
Næstformand i SiD fra 1979-1986, hvorefter
han blev forstander for SiDs kursuscenter
”Energicenter Nykøbing Falster” i 1986 indtil 2000, hvor kursuscenteret blev lukket på
grund af store økonomiske problemer efter
storkonflikten i 1998 og der skulle spares
40-50 millioner kroner.
Ib bor i dag i Køge, og sommerhuset på Sildestrup Strand benyttes så ofte, som tiden
tillader det.
Præg på havnens historie
Ib Schelde har på andre måder været med
til at præge livet i Nysted, idet han var med
til at stifte Nysted Bådelaug den 24. november 1971. Mødet blev holdt på Nysted
Hotel og nogle af de tilstedeværende var
Willy Jørgensen, Svend Jensen, Johannes
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Ib Schelde
har stadig sin
gang i Nysted
og især på
havnen.

Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff,
Edmund Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik
Hansen, Ib Schelde, Henning Christensen
og Niels P. Landt.
Willy Jørgensen blev valgt til formand, en
post han udfyldte godt og i mange år. Kontingentet var fastsat til 10 kroner årligt.
Formålet med Nysted Bådelaug var at få
havneforholdene i Nysted til at blive så
gode som muligt.
-red.

John Madsen
Mobil 22 34 24 40

johnmurer@live.dk / www.nystedmurerfirma.dk

MURER- OG FLISEARBEJDE

OMBYGNING/NYBYGNING/TILBYGNING/REPARATION
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Arne Andersen med sækkevogn. Alt inventar er blevet løftet op fra gulvet.

Foto: Richard Jensen

Det sker ikke igen før om 100 år, proklamerede DMI:

Nysted blev landskendt ved stormflodens
rasen med en vandstand på over 1,70 m
Forhøjet vandstand er ofte set på Nysted
Havn, men en vandstand på 1,71 er kun
noget der sker en gang hvert hundrede år,
proklamerede DMI på TV kanalerne.
Den første onsdag i januar var der travlhed
på havnen, da de foreninger og erhvervsdrivende, der ligger tæt på vandet, skulle
redde deres inventar og løsøre.
Den forhøjede vandstand ville overskylle
det meste af havnen helt op over Strandvejen.
I klublokalet i Bådelauget var der travlhed
fra morgenstunden. Alt inventar, med og
uden el-installationer, blev afmonteret og
løftet op, så det kunne ligge tørt, når vandet
steg. 40 cm fra gulvhøjde nåede vanstanden

inde i lokalet, da den var på sit højeste.
Et el-skab på molen ved Havnerøgeriet brød
i brand, da det kortsluttede, så Brandvæsenet måtte tilkaldes. Strømmen forsvandt
også fra Bådelauget, da vandet nåede op
over de udendørs kontakter.
DR TV og TV2 ØST var til stede på havnen
for at holde deres seere ajour med udviklingen gennem dagen og aftenen.
Nysted Smakkelaug hævede alle de større
elektriske maskiner i værkstedet, så der
ikke kom vand i motorerne, men alligevel
viste det sig, at den ikke var hævet nok for
båndsaven, for vandet stod 7 cm op i motoren, ærgerligt. Motoren er blevet repareret
og er blevet monteret på båndsaven igen,
og virker perfekt.

Medlemsblad for Nysted Bådelaug

Kommunens kompressor til bobleanlægget
var imidlertid ikke blevet hævet, og lagde
sig om på siden, så elmotoren kom under
vand. Den skal nok skiftes, men skal først
have en teknisk undersøgelse.
Flere både var væltet på stejlepladsen med
vinteropbevaring, da bukkene ikke var bundet sammen og var drevet væk. Medlemmer fra Nysted Bådelaug sørgede efterfølgende for, at de blev rejst igen.
Tommy Frederiksens hund ”Manse”, der
blev landskendt som hunden, der ikke kan
lide at få våde poter, - det passer nu ikke
helt med virkeligheden, da han ellers kan
fornøje sig lystigt i det våde element.
Flere unge, kvindelige reportere blev fragtet på fast grund på ryggen af Tommy Frederiksen. Jeg ved ikke, om han tog dem i
brandmandsgreb, men de var nu ikke særlig tunge, sagde han til Laugsnyts redaktør
med et lille smil.
Dagen efter skulle man besigtige skaderne
efter stormfloden og ellers skulle der fjernes vand og slam for gulvene.
Elektrikere måtte tilkaldes for at skifte de
kontakter, der havde været under vand, så
strømmen kunne tilsluttes igen.
Inventar, øl-automat og øl-skab skulle sættes på plads igen, når gulvene var blevet
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”Manse” der blev landskendt på TV, ser lidt
beklemt ud, og blev efterfølgende båret på
fast grund af sin ejer.
Foto: Line Frederiksen
tørre. Fiberboksen, der giver signal til internettet, blev monteret, men højere end
tidligere, så den ikke skal afmonteres ved
eventuelt højvande igen.
Køkkenskabene og de skabe, der er monteret i lokalet skal skiftes, da de har været
under vand. De er lavet af lamineret spånplade og kan ikke tåle vand. Det er blevet
meldt som stormflodsskade, og er blevet
delvist erstattet.
Havnefoged Sven Erik Hauberg og medlemmer af Bådelauget ryddede op på og omkring havnen af drivende bjælker og pæle
samt andet løsøre.
Tak til alle dem, der gav en hjælpende hånd
under stormfloden.
-red.

Komfur og opvaskemaskine blev afmonteret og løftet op over den beregnede vandlinje. Begge dele klarede højvandet på et
par tomme ølkasser.
Foto: Richard Jensen
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Det nye gulv på lageret med en ophøjning til pengeskabene er udført af Nysted Murerfirma John Madsen.
Foto: Richard Jensen

Flere omfattende skader er udbedret efter stormfloden:

Nyt HTH køkken, ny vægbeklædning samt
et nyt betongulv på lageret
Eftervirkningen på stormfloden vil ingen
ende tage, og har været mere omfattende
end først antaget.
Alle paneler og vægge i klublokaler er enten
skåret op eller fjernet, da fugten i vægmaterialerne var højere end det tilladte mellem
5-12 %. Skimmelsvampen var begyndt at
gro på bagsiden af det materiale, der havde
været under vand og skulle fjernes, da det
er sundhedsskadeligt. Efter at det er blevet
udtørret, er væggene blevet genetableret
med paneler i træ og malet i den samme
farve som tidligere.
Skadeservice havde opstillet affugtere, der
skulle kondensere vandet ud af væggene
via de forbundne slanger og afdækning af
de udsatte områder på væggene.
Gulvet på lageret har hævet sig mellem 1015 cm. Et nyt gulv skal lægges med isolering

der ikke opsuger vand eller bliver flydende,
så der ikke sker nye skader, hvis en stormflod truer på vores breddegrader igen.
Det nye HTH køkken beløb sig til 21.685
kroner med udskiftning af underskabe.
Overskabenen er blevet renoveret med nye
låger.
Betongulvet på lageret kostede 23.400 kroner og blev udført af Nysted Murerfirma.
Genetablering af væggene og udskiftning af
døre beløb sig til 51.934 kroner og arbejdet
blev udført af Øster Ulslev Byggefirma.
Malerarbejdet kostede 15.330 kroner og
blev udført af Schous Malersvende.
Der er udført elarbejde og smedearbejde
for 7.231 kroner og der er brugte ca. 10.000
kroner på diverseposten.
Søndag den 9. april kunne man flytte løsøret tilbage på deres vante pladser. -red.
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Thorkild Høeghs Mindelegat gav 5.000 kroner til nye sejl:

Smakkelauget har investeret i nye
bomuldssejl til smakkejollen ”Hanne”
Med tiden slides også sejl eller mørner af
vind og vejr. Sejlene på smakkejollen ”Hanne” er imidlertid så møre, at de skal fornyes,
men kan måske klare en sæson mere.
Thorkild Høeghs Mindelegat gav et tilskud
på 5.000 kroner til at få syet nye sejl. Det
er ikke hele prisen for sejlene, men et godt
økonomisk tilskud.
Sejlene er blevet syet i december måned
hos Sejlmager Hansen Eftf. Aps i København
og kostede 8.718,75 kroner. Det er syet af
bomuld efter Smakkelaugets ønske, da det
er meningen, at det skal barkes som andre
bomuldssejl, for at imprægnere sejldugen
for vejr og vind.
Det drejer sig om tre sejl. En fok på 3,5 m2,
et storsejl på 4,6 m2, og et topsejl på 1,2

m2. Det er blevet færdigsyet med 49 kovser
(messingringe), men skal have syet lig på,
som skal klares på aftenerne med vinteraktiviteter af Smakkelaugets medlemmer
næste vinter.
I sejlskibenes storhedstid var det ret almindeligt, at søfolkene brugte vintertiden til at
sy og reparere sejlene. I dag er håndværket
mere eller mindre forsvundet, så kun enkelte sejlmagere har overlevet tiden.
Nysted Smakkelaug startede et kursus i
sejlsyning tilbage i vinteren 2013, netop for
at kunne sy sejlene færdige til deres første
smakkejolle ”Rigmor”, som blev købt efter
Willy Jørgensens dødsfald. Der var blevet
syet sejl, men der manglede lig og kovser
(messingringe). 
-red.

Hærværk sker også langs kysten ved Nysted:

Naturelskere lader deres frustrationer
gå ud over fiskeredskaber langs kysten

Lars Broholts ruse er flænset op med en
Foto: Richard Jensen
kniv 8-10 steder.
Nej, - Sikke noget svineri at lade sine frustrationer gå ud over andre folks ejendom. I dette tilfælde er det Lars Broholt,

som også er fritidsfisker, der har tage en
af sine ruser hjem, flænset 40-50 cm op
8-10 steder med en sløv kniv.
Rusen har været taget op på stranden
ved Odderbækken, og mens han har
været hjemme og hente noget, har en
person været forbi og har begået hærværket.
Lars forstår naturligvis ikke dette angreb
på sine fiskeredskaber, og hvorfor folk
der går ture langs stranden for at nyde
naturen, kan finde på at ødelægge en
anden mands ejendom i ren frustration
over de henlagte fiskeredskaber.
Hvis nogen har set noget eller har kendskab til det begået hærværket, må man
gerne henvende sig til bladet.
-red.
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Fribrødre Å snor sig gennem den danske muld. Den tilvoksede rørskov, som anes i bagFoto: Richard Jensen
grunden, var oprindelig en fjord.

Smakkelauget sætter præg på ”Stedet fortæller Danmarkshistorie”:

Museum Lolland-Falster og Danmarks Radio
i samarbejde om Danmarkshistorien
I 2017 sætter DR1 massivt fokus på Danmarkshistorien, hvor de på 12 søndage sender programmer, der fortæller om landets
historie. Lidt i retning af Erik Kjærsgaards
Danmarkshistorie. I den forbindelse har
Kulturstyrelsen opfordret landets museer
til at lave formidling, der spiller op af denne
satsning. Museum Lolland-Falster har i den
forbindelse fået penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til at gennemføre formidlingsprojekt ”Stedet fortæller Danmarkshistorie”.
Projektet går i korthed ud på, at der skal
udarbejdes 12 specifikke fortællinger, fordelt over Lolland-Falster, som kan sætte en
lokal vinkel på den nationale historie. Hver
af fortællingerne skal afspejle et af de 12
programmer om Danmarks lange, og til tider glorværdige historie, fra stenalderen og

frem til i dag. Det vil således være muligt,
mens programserien kører, at tage ud i landskabet og besøge lokale lokaliteter, hvor en
given historisk epoke har sat sig markante
spor i landskabet. Projektet/fortællingerne
skal udmunde i et hørespil til hver af de udvalgte lokaliteter, som skal kunne downloades til mobiltelefoner og til tablets.
I forbindelse med udarbejdelse af de 12
fortællinger er der brug for forskellige brugergrupper, bl.a. Nysted Smakkelaug, der
kan være med til at give input til, hvad man
tænker og tror, når man besøger et af de 12
steder, og får fortalt historien bag lokaliteten og den danske historie generelt.
Stedet, hvor Smakkelauget var sat i møde,
var Fribrødre Å, som snor sig gennem landskabet fra Stubbekøbing til sit udspring ved
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Borremosen. Det fredede område ved Maglebrænde, hvor åen løber gennem en dalsænkning, har i tidernes morgen dannet en
fjord, som man får indtryk af, når man skuer
ud over området fra en af bakkerne, hvor
tagrør vokser over et større område.
Stedet har været udgravet i årene fra 19821985, hvor der er blevet udgravet flere
skibsdele af træ, lerpotter og en hel del
værktøj, som kunne tyde på, at der har ligget et mindre skibsværft, eller at der har
været aktiviteter med skibsbyggeri fra år
1050-1200. Ikke, at der havde været nybygninger af skibe, men at det var her, den
danske flåde gemte sig om vinteren for reparationer og vedligeholdelse, - godt skjult
mellem bakkerne, indtil kongens flåde igen
skulle samles inden de årlige røvertogter.
Det var også her, man hjembragte de skibe
og handelsvarer, man havde erobret fra sine
naboer eller fjenden på den anden side af
Østersøen. På området er der ikke fundet
tegn på, at der har ligget nogen form for boplads. Der er fundet en hel del vævede plan-
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tefibre (hør), som kunne tyde på, at der måske kunne have været telte til overnatning
for håndværkere og krigere langs åbrinken.
Skibene havde en størrelse på 40-50 meter
i længden. Der har også været mindre klinkbyggede både, der hovedsageligt har været
brugt til transport og fiskeri.
-red.

Souschef Anna-Elisabeth Jensen fra Museum Lolland-Falster fortæller om stedets
historie. 
Foto: Anne Svendsen
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Eventet Nysted Hajkutter Festival & Regatta fortsætter:

Nysted Smakkelaug og Nysted Bådelaug
deltager på årets Hajkutter Festival
Af Richard Jensen
Siden sidste efterår og vinter
har Nysted Hajkutterforening
søgt efter flere frivillige deltagere, og ikke mindst en kommende ny formand, da Finn Hermansen,
som har bestredet posten siden starten,
ønsker at bruge mindre tid på grund af et
skrantende helbred.
Det er imidlertid ikke lykkedes helt, men et
par nye ansigter er dog indtrådt i foreningen med et enkelt nyt bestyrelsesmedlem.
Årets festival fortsætter, men ikke med
store ændringer. Finn Hermansen har dog
stadig sin formandskasket på, og holder sig
indtil videre i baggrunden som koordinator
og ankermand.
De to laug på havnen deltager på årets festival og opstiller et telt, venligst udlånt af
Multicenter Syd, som ikke deltager efter
salget af hajkutteren Sleipner. Teltet skal
fungere som et arbejdende værksted med
reparationer af ruser og syning af garn. Der
vil også være undervisning i splejsning og i
at binde knob på sømandsmaner.
Smakkelauget vil også have et lille træværksted, hvor der vises hvordan man laver bord
(planker) til joller og hvordan det gamle
håndværktøj, som de råder over, benyttes.
Der vil være en lille udstilling om havnens
historie og om det fiskeri, der har været
drevet i området. Erhvervsfiskerne er forsvundet og fritidsfiskerne har overtaget deres fiskepladser og -områder.
Der vil være flere aktiviteter for børn
og barnlige sjæle, hvor børnene kan
sætte deres helt eget præg på et
sejlskib og afprøve det i bassinet ved
siden af, hvor modelskibene plejer
at holder til.
Fra mandag middag starter det Maritime Kulturelle Udvalg beggryden

op for barkning af Smakkelaugets nye sejl,
som er blevet syet i vinterens løb. En proces, der tager næsten 24 timer, og hvor der
skal røres i gryden hvert kvarter. Temperaturen skal helst ligge mellem 60 og 65 grader.
En årlig begivenhed, som Nysted Bådelaug
holder i hævd. Tirsdag middag tages sejlene
op for tørring.
Der vil også være en udstilling af varer fra
Peter ”Rebslager” Jensen, som deltager på
pladsen med sit rebslageri, hvor man kan
se, hvordan man laver reb.
Informationsmateriale fra
begge foreninger kan
erhverves i teltet samt
indmeldelser, hvis man
ønsker at blive medlem
og derved være med til at
bevare vores sejlende maritime kulturhistorie.
Hvis der er nogle medlemmer af de to foreninger, der kan give
en hjælpende hånd,
kan de henvende sig
til Smakkelaugets
oldermand Richard
Jensen.
Både aktive og passive
medlemmer er meget
velkomne til at hjælpe.
- Kom og vær en del af
vores sammenhold og
deltag i fællesskabet!
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Pokalen forblev i familien Pedersen:

Konkurrence med nye deltagere fangede
65 hornfisk på tre forblæste timer
27 friske drenge og piger var mødt op ved
Nysted Bådelaugs klubhus, for at deltage på
årets hornfiskekonkurrence.
11 både var tilmeldt dagens sejlads med de
forventningsfulde lystfiskere. Det var medlemmer fra Nysted Bådelaug, der sejlede
til dagen konkurrence, vel og mærke, uden
beregning - men fik derimod serveret en
gratis frokost.
En grå og blæsende formiddag der tegnede
til regntøj og sylvest, hvor solen sidst på formiddagen tittede frem, og gav lidt varme til
de forblæste kroppe.
65 hornfisk blev fanget på de tre timer konkurrencen varede.
Rene Pedersen har vundet pokalen sidste
år, men i år var det broderen Johnny Pedersen der vandt dagens konkurrence og dermed pokalen med 9 fisk.

2. præmien gik til Alex Jensen med 8 fisk.
3. præmien gik til Tommy Frederiksen med
6 fangede fisk. Dagens største hornfisk blev
fanget af Per Larsen. Skipperpræmien gik til
Ole Wiberg, som fik overrakt en falske O.P.
Andersson brændevin, som han delte med
dagens deltagere.
Efter præmieoverrækkelsen gik man til næste punkt, nemlig frokosten som bestod af
røget hornfisk på franskbrød og en ostemad
med kaffe. Enkelte som ikke brød sig om de
lange fisk med grønne ben, fik en rød pølse. Prisen for dagens arrangement kostede
100,- kroner for frokost og for deltagelse i
konkurrencen.
Preben Hansen havde røget de lækre hornfisk, som var blevet tilberedt af vores festudvalg, som denne dag bestod af Daisy Jensen, Anne-Lise Jensen, Elsa Kock.
-red.

Næstformand Tommy Frederiksen overrækker pokalen og 1. præmien til dagens heldige
vinder Johnny Pedersen, Nysted.
Foto: Richard Jensen
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Lars Bille Hansen fik overrakt en kurv med lækkerier af ølmanden Per Carstens for veludført arbejde gennem årene som kasserer i foreningen.
Foto: Richard Jensen

Referat fra generalforsamling den 24. februar 2017:

Flere indbrud og forhøjet vandstand
gav større driftsomkostninger
Nysted Bådelaugs årlige ordinære generalforsamling fredag den 24. februar 2017 var
31 aktive og 15 passive medlemmer mødt
op.
Valg af dirigent
Efter formandens velkomst til generalforsamlingen, var det første punkt på dagsordenen valg af ordstyrer. Henning Madsen blev foreslået og modtog valget. Han
bekendtgjorde at generalforsamlingen var
blevet lovlig indvarslet gennem den lokale
dagspresse.
Valg af 3 stemmetællere
Richard Jensen, Flemming Larsen og Arne
Andersen blev valgt til stemmetællere.

Formandens beretning
Formanden redegjorde for året, der svandt
med en fyldestgørende beretning, som
dækkede vidt og bredt om, hvad der var
sket i løbet af året. Fem medlemmer var afgået ved døden: Leo Thorsen, Preben Palle
Jensen, Poul Erik Larsen, Orla Johansen og
Børge Ellehauge. De blev mindet med et minuts stilhed.
Formanden berettede, at de tre indbrud
der var sket, kostede foreningen ca. 25.000
kr. i selvrisiko. Erstatningen var endnu ikke
økonomisk afsluttet.
Ved Stormfloden den 4. januar var bygningen mere skadet end først antaget og efter
... fortsættes næste side
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affugtning af gulve, vægge m.m. kunne genopførelse af vægge, døre, skabe, paneler
og køkken påbegyndes med start 1. marts.
Selvrisikoen alene for denne skade beløber sig til 17.000 kr. og erstatningskravet til
Stormrådet beløb sig til 177.000 kr. Det var
uvist hvor meget af erstatningssummen der
ville blive udbetalt.
Efter forsikringsselskabet Concordias ønske
er alle låsecylindre udskiftet i dørene, og
der er anskaffet alarm, som er tilkoblet en
bemandet alarmcentral. G4S blev valgt og
har nu kørt siden januar måned.
Der var blevet fundet uregelmæssigheder
omkring arbejdstimer fra den ansatte rengøringshjælp. Bestyrelsen havde besluttet
at opsige rengøringshjælpen ved månedens
udgang, som bliver erstattet af en ny.
Formanden takkede bestyrelsen, Det Maritime Udvalg, Smakkelauget, IT og bladudvalget, Festudvalget, Værkstedsudvalget,
udvalget for barpasning, deltagere ved arbejdslørdage og alle dem, som i årets løb
har gjort en indsats for Bådelauget - også
til dem, der har deltaget ved forskellige arrangementer i årets løb.
Aflæggelse af regnskab
Kasserer Lars Bille Hansen gennemgik det
reviderede regnskab sammen med generalforsamlingen, og årsresultatet viste et pænt
overskud på 24.376 kr. - på trods af den
økonomiske situation omkring indbrudene.
Det var endnu ikke blevet endelig opgjort.
Årsresultaterne har været svingende de
sidste 5 år, så resultatet for 2016 ligger ikke
langt fra de foregående år. Regnskabet blev
godkendt uden anmærkning.
Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra Ib Schelde
om ændring af vedtægter, så det ikke længere hedder revisor, men ændres til bilagskontrollant. Ikke alle, som er valgt til revisor, kan gennemskue et regnskab fuldt ud,
og revisorer i foreningssammenhæng skal
ikke kunne bringes til personligt ansvar ved
et eventuelt bedrageri. Bilagskontrollanter
fritages for ansvar ved denne løsning. Ib
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Schelde stillede også forslag om, at det ændres til to bilagskontrollanter i stedet for en.
Ændringsforslaget blev vedtaget og vil være
gældende på den næste generalforsamling.
Valg af bestyrelse
Ved valg af bestyrelse ønskede suppleant
for passive medlemmer Torben Hansen ikke
genvalg og Thomas Aagaard blev valgt til
posten. Kasserer Lars Bille Hansen havde
varslet, at han ikke ville fortsætte på kassererposten og i stedet blev Anne Grethe
Thygesen valgt.
Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Formand:
Preben Jensen
Næstformand:	Tommy Frederiksen
Sekretær:	Alex V. Jensen
Bestyrelsesmedlem: Joanna Marcussen
Bestyrelsesmedlem:	Svend A Kristiansen
Suppleant Aktive:	Ole Wiberg
Suppleant Passive:	Thomas Aagaard
Uden for bestyrelse:
Kasserer:	Anne Grethe Thygesen
Bilagskontrollant:	Svend Jensen
Bilagskontrollant:
Lise Hansen
Suppleant:
Per Carstens
Suppleant 2018:	Anne Svendsen
Indstilling fra Værkstedsudvalg
Preben Jensen henviste til sidste nummer
af Laugsnyt, hvor der blev søgt efter forslag
til, hvad værkstedet skulle bruges til, når lejemålet med Guldborgsund Kommune ophører i december 2017.
Ved generalforsamlingen i 2016 blev der
oprettet et værkstedsudvalg, som skulle behandle indkomne forslag. Efter sidste møde
i udvalget var tre indsendte forslag blevet
behandlet til fremlæggelse for generalforsamlingen i februar 2017.
Udvalget anbefalede generalforsamlingen,
at den eneste løsning på nuværende tidspunkt var at genudleje værkstedsarealet til
kommunen. Det vil indbringe en årlig lejeindtægt på mellem 15.000-17.000 kr. samt
lejeindtægt på 5.000 kr. for boksene, som
er udlejet til medlemmer af foreningen.
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Smakkelauget ønskede at bygge til Bådelaugets bygning mod parkeringspladsen
på ca. 90 m2. Der vil ikke være vedhæftet
nogen form for udgifter til Bådelauget, da
det helt og holdent skal finansieres gennem
fondsmidler.
For at få det optimale ud af tilbygningen,
har Smakkelauget søgt om at flytte boksene
til den side af bygningen, som vender ud
mod stejlepladsen og fjerne den østlige gavl
af det eksisterende værksted, for at kunne
bygge til der. Anslåede byggeudgifter er ikke
blevet beregnet eller oplyst.
Kun enkelte spørgsmål til projektet fra medlemmer kom frem - dels fordi de var nervøse
for fremtiden, og fordi man ingen tro havde
på, at Smakkelauget økonomisk ville kunne
gennemføre et sådan byggeri. Oldermand
for Smakkelauget Richard Jensen oplyste,
at der intet blev bygget før diverse tilladelser og de økonomiske forhold for byggeriet
var på plads, og at det oplyste projekt ikke
indebærer nogen økonomisk belastning for
Bådelauget, men at det ene og alene afholdes af Smakkelauget gennem ansøgte
fondsmidler. I Smakkelaugets vedtægter er
angivet, at Nysted Bådelaug overdrages ene
og alene Smakkelauget aktiver ved eventuel
konkurs eller ophør, så det vil altid være et
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aktiv for Bådelauget. Alf Fabiansson mente,
at det måske var nok at tilføre til eksisterende vedtægt, at denne paragraf ikke kan
ændres.
I Smakkelaugets vedtægter står der i §
19.2: Eventuelt overskud/formue/materiel
tilfalder, ved opløsning af Smakkelauget,
ubeskåret Nysted Bådelaug. I tilfælde af Bådelaugets opløsning, tilfalder disse aktiver
andre almennyttige formål af samme karakter, Guldborgsund Kommune.
Smakkelaugets ansøgning blev vedtaget af
generalforsamlingen efter afstemning med
23 stemmer for og 8 imod.
Orientering om det Maritime Udvalg
Formanden for Maritimt Udvalg Enikö Wiberg ønskede ikke at fortsætte sit virke, og
Anne Svendsen blev valgt til ny ankermand.
Eventuelt
Ib Schelde oplyste, med hensyn til Smakkelaugets planer om tilbygning af maritimt
værksted, at det måske ville give store problemer for Guldborgsund Kommune at sælge en matrikel til Smakkelauget. Det blev
oplyst af Smakkelaugets oldermand Richard
Jensen, at der ikke var planer om køb af en
matrikel, men at det var på lejebasis. -red

Sælsafarien overtager et af byens vartegn:

Landts Røge- og saltehus er udlejet
til billetkontor for sælsafarien
Efter at Multicenter Syd solgte deres Hajkutter Sleipner, har Landts Røge- og saltehus stået tomt og ubrugt hen.
Bygningen er fredet og er et af byens
vartegn, men nu er den kommet i brug
igen.
Sælsafarien har med deres udflugtsbåd
Drost, lejet bygningen af kommunen.
Bygningen er fra 1864, hvor fire fiskere
fra Nysted opførte et røge- og saltehus
på købstadens toftejord - nu Strandvejen

20. Natten mellem den 1. og 2. januar
1871 nedbrændte huset, hvorefter fiskerne lod opføre det nuværende hus,
som er bygget af murermester Harms.
De fire fiskere var Claus Christian Landt
og Christian Andersen, en tysker ved
navn Pezcio og Petersen fra Kongemarksvejen.
Huset har fungeret som bolig for Alfred
Landt indtil sin død. Der er ikke indlagt
vand eller sanitære forhold.
-red.
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Den nye ølautomat, der kostede 45.000 kroner, lod vente på sig. Det gamle skab var blevet ødelagt med en mukkert, og stod ikke til at redde.
Fotos: Richard Jensen

Ølmanden blev dagens gladeste mand:

Mandag den 27. februar 2017 blev den nye
ølautomat leveret fra firmaet Cafax. Den
gamle automat, der blev indkøbt i 2013 led
en krank skæbne under det første indbrud
sidst i december 2016. Den blev herefter
skrottet, da den havde lidt for stor skade til,
at den kunne repareres.
En ny automat blev bestilt til levering sidst
i februar. Denne gang et sikkerhedsskab,
som skulle være mere modstandsdygtig
overfor hærværk. Prisen for skabet beløb
sin til 45.000 kroner, som blev dækket af
forsikringen plus leveringomkostninger.
I mellemtiden havde Cafax opstille en ældre
automat, som gav flere problemer med indkastede mønter, returpenge eller ikke ville
leverede den ønskede vare som var bestilt.
For ikke at miste omsætning på besøgende

medlemmer oprettedes der et hold, som
skulle fungere som barvagt, eller skulle betjene de fremmødte medlemmer med personlig betjening. Ordningen sluttede ved
udgangen af marts måned. Barvagtordningen havde dog været så populær, at medlemmerne ønskede ordningen genindført
ved sommertidens ophør, sidst i oktober
måned.
Den nye automat var dog ikke helt fri for
fejl, som blev rettet af Cafax, efterhånden
som ølmanden observerede dem i indkøringsperioden.
Efter de tre indbrud findes der ikke større
kontante beløb i lokalet, ej heller større antal af spiritusflasker på lageret, der kunne
friste de personer, der tvinger sig adgang til
lokalerne efter lukketid.
red.

Stof til næste Laugsnyt
Husk at indsendelse for stof til det næste Laugsnyt

ER DEN 1. NOVEMBER 2017

Sendes til vores redaktør: r.v.jensen@icloud.com
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Ny ølautomat blev leveret af Cafax
- men var ikke helt fri for begynderfejl

