
5/10/2020 

Referat af bestyrelsesmøde i Lauget til Tritons bevarelse. 

Tilstede: Finn, Christian, Jesper, Henrik, Torben, Poul, Allan (referent) 

Beretning fra Finn: 

Finn havde stor ros til laugets medlemmer for måden, hvorpå uforudsete 
reparationer blev udført. Finn kom ind på hvornår Triton skal op for vinteren og 
bemærkede at risikoen for ulykker vokser når vi er sent på den og fryser. 

Det blev besluttet at bådoptagning finder sted på lørdag den 31 oktober kl. 10.00 
efter klubbens standernedtagning den 24 oktober. 

Finn fremlagde en plan for vinter- og forårsarbejdet med Triton. 

Vinter 

1) Nye lejer agter på stævnrør, samt på ben: Torben + Jesper 
2) Elsystem renoveres/udskiftes: Torben med tilbudt hjælp fra Søren 

Frederiksen. 
3) Agterskot, kahyt + døre slibes i bund og behandles med Clipper 1&2: Finn 
4) Nyt forskot kahyt, hvis der er tid (kan vente 1 år): Jesper og Finn 
5) Fisk med luftindtag, fordæk: Torben 
6) Lys i motorrum + kahyt + ney ledninger til lanterner: Torben 
7) Ny søventil til kølevand: Torben + Jesper 
8) Rygstykke cockpit tilpasses. Nye holdere til rygstykke (er påbegyndt) 
9) Bænke olieres, agterskot: Henrik. 

Forår 

1) Forårsklargøring: Alle 
2) Bund slibes og primes: Allan 
3) Fribord slibes, grundes, hvidlak, vandlinjen Blå: Allan + ? 
4) Mahogni på kahyt slibes i bund (hvis der er tid) Lak. Clipper 1&2: Finn? 
5) Evt. dårlig mahogni fjernes og nyt luses i. Vi har tynde stykker og bør undgå 

fro mange forskellige typer. Vi kan ikke få mahogni i 25 mm. Der indkøbes 28 
mm. Nye håndlister samt reparation af styrbords agterholder: Finn 

6) Tag males gråt: Poul 
7) Indenbords tjæres bunden og siderne males med grå fluger: (Allan) 

Herudover blev der talt om mulige problemer med gearet fremad/bak samt om 
sponsorater.  

Laugets medlemmer anbefales at påbegynde nedsejling af brændstofbeholdningen 
så vi ikke står med fuld tank ved bådoptagningen. 

Vi satser på søsætning 25-26 april. 

Til slut afsluttedes mødet med at Finn ønskede god sejlads til alle for resten af 
oktober. 


