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Aabenraa Træskibslaug er stiftet
Af Margit Krag Adolfsen Tlf. 7332 5002, 

AABENRAA: Forleden blev der skrevet søfartshistorie på Aabenraa Sydhavn. 
 
Ejerne af lofotkutteren »SOLVANG« og ekspeditionsskibet »KIVIOQ« (den berømte danske polarforsker 
Knud Rasmussens sidste forskningsfartøj) mødtes på Solvang for at holde stiftende generalforsamling for 
Aabenraa Træskibslaug. I formålsparagraffen står: 
 
? 
 
Foreningen Aabenraa Træskibslaug er dannet med det formål at bevare og bruge træskibe og andre 
historiske brugsfartøjer til søs. 
 
Øge befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. 
 
At værne om den kystkultur i Danmark med skibe, havne og bygninger langs kysten, som er en del af landets 
kulturarv. 
 
? 
 
Alle, der kan gå ind for foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemsskibe skal være optaget 
i Træskibs Sammenslutningens fartøjsliste. Bestyrelsesmedlemmer skal være ejer af et medlemsskib. 
Medlemmer, der har betalt kontingent har mulighed for at deltage i en årlig sejlads af mindst fire timers 
varighed. 
 
List-Petersen er formand 
 
Den nye forening har etableret en facebook-side, som indenfor få timer havde over 20 medlemmer. 
 
Om kort tid vil den også være at finde på egen hjemmeside under 
 
www.aabenraa-traeskibslaug.dk På den stiftende generalforsamling blev Nis-Edwin List-Petersen valgt til 
formand, Jutta Carstensen til næstformand, Uwe Käding til kasserer og Brigitte Handler til sekretær. 

 
 

FORSIDEN LIGE NU:

 
 
annonce

Annoncér på danmarks...
stærkeste medier - Brand eller 
Annoncer for din virksomhed 
Her!

GreenClickMedia.dk

Nyt job som PR -Chef
StepStone fået nye Public 
Relation-job. Måske er det dit 
drømmejob ?

Stepstone.dk/markedsføring
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 SENESTE NYT

00:25 Sydkoreansk krigsskib har bombespor
23:52 Græsk regering er klar med pensionsreform
23:32 Store skatterabatter til firmaer i Kina
23:14 USA roser Pakistan for terrorindsats
23:00 Liberaldemokrater åbner døren for Labour
22:53 Private skoler er populære hos MF'ere
22:38 Lig fundet i havnebassin i Frederiksværk
22:27 Finner tog revanche mod Tyskland
22:20 BP gør nyt forsøg på at stoppe olielæk
22:00 Kommuner: Vi vil have vores penge Skat

21:59 HK støtter rød plan med 
uddannelsesgaranti

21:52 Israel fastholder nybyggeri i Østjerusalem
21:40 Nyt makkerskab skudt i gang i Fynshav
21:35 Minister ser åbenhed hos FE
21:21 Kvinde truet i trick-røveri
21:16 EU's børser i kraftspring efter lånepakke
21:05 Staten tjener en milliard på bredbånd

21:05 Paraffin rammer strandene langs 
Vesterhavet

21:02 Peter Regin fremhæver trænerens mod
21:01 Wozniacki kom godt fra start i Madrid
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