Indtryk fra vintermøde i Svendborg 18.januar 2020
Lørdag den 18.januar mødtes 21 sejlere og 2 børn i Svendborg Sejlklubs nye klubhus til
vintermøde. 13 både var således repræsenteret fra D 14 Musti i nord (Frederikshavn), D 60 Buller i
øst (København) og nr. 24 Benoli i syd (Slesvig).
Vi (Tove og Jeppe D 7 Bell) havde snydt lidt, idet vi havde købt en spot-deal overnatning på
Troense Hotel. En 5 retters gourmet middag med vin menu var simpelt hen for fristende.

Morgenmaden i klubhuset samlede som sædvanlig deltagerne. Efter morgenmaden kørte vi til
Thurø, hvor Steen og Birgit (D42 Magdalene) havde arrangeret en besøg på Walsteds Bådeværft.
Driftslederen (Henning) og direktøren (Bettina) viste os rundt og fortalte om værftet og nogle af de
"opstaldede" både.

Bettina overtog styret i 2018 efter en presset periode for værftet og har sammen med Henning skabt
et "nyt Walsted". Tidligere opfattedes Walsted nemlig som et eksklusivt (og dyrt) værft, hvor man
ikke kom, medmindre man havde en velspækket tegnebog. Nu tager man - meget gerne – også
imod mindre både. Den mindste båd på pladsen var i øjeblikket en Sagitta 20. Som Bettina udtrykte

det: Vi behandler alle ens – store som små.
Man har fortsat beholdt den årlige vedligeholdelse / klargøring af en del store både – fortrinsvis fra
udlandet.

Det var en fornøjelse at se det fine håndværk, der blev udført. Værftet har i mere end 25 år varetaget
vedligeholdelsen af en gammel toldkrydser fra Øresund (Kong Bele). Den har i flere generationer
været ejet af en tysk familie, der op til krigen benyttede den til at flygte til Sverige.

Besøget på værftet var et godt og interessant indslag, som – i hvert fald for mig – har ændret min

opfattelse af Walsted Bådeværft.
Efter værftsbesøget gik turen tilbage til klubhuset, hvor Steen og Birgit havde arrangeret
smørrebrød og kaffe. Til kaffen serveredes bl.a. Birgits D 30 kage.

Sidst på eftermiddagen gik turen atter mod de hjemlige ”havne” efter en god og hyggelig lørdag.
Tove og Jeppe (D7 Bell af Frederikssund)

