Beretning for året 2012
Traditionen tro bidrog Hjortspringbådens Laug til påskeudstillingen 2012. Ved den lejlighed viste laugets
medlemmer aktiviteter i form af smedning og andet håndarbejde. Der blev udstillet billeder af Ute
Schümmelfeder. Besøgstallet i påsken var 166 voksne og 12 børn.
I maj måned blev der afholdt et førstehjælpskursus på lindeværftet. Anledningen var, at en besøgende fik et
ildebefindende. Der blev dog hurtigt tilkaldt hjælp. Vi besluttede derfor, at det er en god ide at vi er i stand
til at yde den første hjælp og der blev arrangeret et udmærket og illustrativt kursus. Det blev også
diskuteret, om vi skulle få en hjertestarter. Der er imidlertid kun personale på Lindeværftet lejlighedsvist og
det er derfor mere relevant at placere en sådan ved Dyvig Bådelaug, hvor der konstant er mennesker i en
stor del af året.
Medlemsmødet i maj måned fandt sted fandt sted som et besøg, hvor vi så bygningen af den rekonstruktion
af Nydambåden, som foregår i Sottrupskov. Det er et imponerende arbejde, som lægges for dagen og det
bliver spændende at overvære søsætningen den 17. august i år.
Sebbe Als indbød i lighed med de forrige år til et midsommerarrangement. Det blev med kort varsel flyttet
frem i tiden og det bevirkede en ret lille tilslutning. Hjortspringbådens Laug var representeret ved
formanden. Vi sejlede en tur med færø-båden Ottar og bagefter var der fællesspisning.
Lindeværftet havde i lighed med tidligere år åbent for besøgende på lørdage i juli og august. Det gav et
besøgstal på 190 voksne og 27 børn i denne periode.
Historisk dag ved slottet blev afholdt lørdag den 4 august. Vort laug havde stande, hvor der blev vist
gammelt håndværk. Der blev sejlet på søen med Tilia, med en besætning, der var iført historiske dragter. En
del besøgende tegnede sig for et halvt års medlemskab og kunne derfor komme med på en sejltur.
Desværre viste vejret sig fra en kedelig side med megen regn.
Ved medlemsmødet i efteråret blev der forklaret om og vist eksempler på de forskellige håndværk, som er i
gang på lindeværftet. Det er der skrevet om det i nyhedsbrevene.
I week-enden 20-21 oktober blev der som sædvanligt afholdt husflidsudstilling på Sønderborg slot og vi
deltog.
I december måned fortsatte vi vor tradition med en komsammen, hvor der blev serveret gule ærtet. Der var
som sædvanligt en stor deltagelse.
Vores arkiv er nu overdraget til Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg. Det omfatter 31 ringbind og der er tegnet en
kontrakt om, at de skal forblive samlet med mindre andet på forhånd er aftalt med lauget. Arkivstrukturen
er beskrevet i nyhedsbrevet nr. 1 i 2013. Herefter kan vores medlemmer se det på arkivet og det kan
kopieres til studiebrug. Hvis der er medlemmer, som ligger inde med relevant materiale vil det være en god
ide at indlevere det til arkivet således at det bliver tilgængeligt for så mange som muligt.
Vi har tidligere skrevet om, hvor mange der har besøgt vores hjemmeside i det forløbne år. En ny lovgivning
om de såkaldte cookies betyder, at dette ikke er lovligt uden brugerens tilladelse fremover.
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Lauget har fået en internetforbindelse, hvilket er en stor lettelse for vores arbejde.
Der har i årets løb et pænt besøg der alt i alt var på 951 voksne og 54 børn. Det er således en fremgang på
et par hundrede personer i forhold til sidste år. Hermed skal lyde en tak til alle de laugsmedlemmer, som
beredvilligt stillede sig til rådighed som vagter.
Vi har nu haft varmepumpen kørende i nogle år. Til elektricitet betalte vi 3200kr. i året 2010, d. v. s. inden
installation af varmepumpen. Derefter har vi betalt 6000 kr. per år til el. Forbruget i kWh var lidt mindre i
2012, men prisen per kWh var lidt større. Vi har derfor nu overblik over, hvad driften af varmepumpen
koster.
I efteråret døde vort bestyrelsesmedlem Arne Steffensen. Derudover er der nogle medemmer af
bestyrelsen, som ikke ønsker at fortsætte. Der vil derfor blive en ret omfattende ændring af bestyrelsen.
Den 3 marts 2013
N. P. Fenger
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