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Bogø Kvase Lag     
Skibslaget til drivkvasen KARENs bevarelse    

Beretning  2018 
fra den ordinære generalforsamling den 9. December 2017 
til den ordinære generalforsamling 1. December 2018  
(begge efterfulgt af Lagets julefrokost) 

 
2018 har været endnu et godt, men også udfordrende år for  KAREN og Skibslaget 

Karen er blevet vedligeholdt som vi plejer – og Skibslaget har deltaget i Tærø Rundt samt 
nogle af sejlklubbens onsdags kapsejladser, og for andet år i træk deltaget i et Drivkvasetræf 
på Fejø først i august. Udfordringen var at stiftende formand Arne Gotved døde i maj efter 
flere måneders svær sygdom. 
Mere om det i de nedenstående punkter: 

1. Skibets stand 
2. Årets vedligehold og kommende arbejder 
3. Årets sejladser 
4. Fondsstøtte 
5. Formidling 
6. KARENS (tak for hjælpen) Venner 
7. Havneplads, grejrum og vintertelt  
8. Lagets interne kommunikation 
9. Skibslagets medlemmer 
10.  Formandens afrunding 

 
01.  Skibets stand 

K1054 KAREN er fortsat i absolut god stand. Den næste større fornyelse bliver dækket, som vi 
er begyndt at se på muligheder for at få udskiftet indenfor de nærmeste år. 

 
02.  Årets vedligehold, og kommende arbejder 

KAREN blev søsat den 22. april og kom på land igen den 16. november. 
• Inden søsætningen blev vinteroverdækningen taget ned og opmagasineret, stativet hos 

Christian og teltdugen i lagets lille skur. 
• Inden søsætningen blev skuden forårsklargjort ind- og udvendigt med linolie, tjære, 

bivoks og maling, samt bundmaling og zinkanoder, som det skal gøres hvert år. Rig og 
rundholter vedligeholdt som normalt.  

• Motoren har i indeværende sæson ikke haft problemer af nogen art.  
• Kommende arbejder: Malerarbejde af skotter, damtragt samt overfladebehandling af 

ruffets indre. Den efterhånden noget skæve motorkasse trænger til fornyelse og som 
omtalt trænger dækket alvorligt til vedligehold/fornyelse.  

 
03.  Årets sejladser 

Generelt bliver der ikke sejlet så meget med KAREN - hvilket selvfølgelig fremmer 
formidlingen i havnen – men der har været gode sejladser. 

• Karen deltog i Vordingborg Kommunes ”Havnens Dag” i forsommeren med sejlende 
gæster ombord. 
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• KAREN deltog på bedste vis i kapsejladsen Tærø Rundt med Otto som den erfarne 
kapsejladsskipper. I år kom Karen ind på en 1. plads i klassen. 

• Også i år har vi været med i sejlklubbens onsdagskapsejladser, om end ikke så mange. 
• Og så den store begivenhed: Det traditionelle Drivkvasetræf for danske og tyske 

drivkvaser i Dybvig Havn på Fejø, den første weekend i august. Otto, Hanne og 
Christian sejlede i frisk vind. For 2. år i træk placerede Karen sig på en 2. plads i den 
danske klasse.  

•  
04.  Fondsstøtte 

Vi har ikke haft fondsansøgninger ude i indeværende år, men er begyndt at drøfte 
mulighederne for financiering af nyt dæk. 

 
05.  Formidling 

Igen i år har formidlingen af KAREN været ud over al forventning. 
• KARENs oplysningstavle i vantet bliver studeret af mange på havnen – vores kajplads 

tæt ved færgen er ideel for formidlingen – og QRL koden virker. 
• Vores historiske konsulenter -  Svend Aage Christensen og Brigitte Alfter –udvikler og 

vedligeholder fortsat hjemmesiden på tre sprog - www.drivkvasenkaren.dk ligesom de 
fører statistikken over besøg og opslag.    

• Ejerlaget havde som opfølgning på en beslutning på et lokalmøde i Træskibs-
sammenslutningen i Nysted i 2016 planlagt afholdelse af et lokalmøde, der skulle være 
særligt på den måde at de fleste deltagere kom sejlende til Bogø midt i september. Vi 
havde lavet aftaler med deltagere på Lolland, Fejø og Bornholm. Svend Aage 
Christensen havde lovet at holde foredraget om ”Ålene og Karen”. Desværre 
kolliderede den dato, som var den eneste mulige for bornholmerne med et 
arrangement for større skibe i Limfjorden, hvilket betød at vi aflyste. I den kommende 
sæson 2019 går vi dog videre med et træf, hvor det at komme sejlende til Bogø, møde 
andre træskibe i små og mellemstore klasser og ikke mindst være fælles om at værne 
om interessen for åledrivkvaserne bliver det bærende tema.  

 
06.  KARENS (tak for hjælpen) Venner 

Mail-listen tæller fortsat 23 venner 
• I 2018 er vennekredsen ikke blevet udvidet med nye, men et par udtrædende 

lagsmedlemmer fortsætter naturligt i vennekredsen. 

07.  Havneplads, grejrum og vintertelt  

I fortsættelse af sidste beretning må vi stadig udtrykke stor glæde over at have de bedste 
betingelser på havnen: 

• En ideel havneplads til formidling af båden. 
• Et fint grejrum stillet til rådighed af Jollelauget for en symbolsk årsleje. 
• Den bedst tænkelige vinteroverdækning.  
• Varmestue og opslagstavle i Jollelauget, og røgfrit mødelokale i Sejlklubben. 
• Udsigt til at få den gældende, mundtlige aftale om friplads i havnen formelt på plads. 

 

 

 

 

http://www.drivkvasenkaren.dk/
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08.  Lagets interne kommunikation  

Vi er ikke så mange i Laget, så der er ikke behov for at holde så mange møder – det meste 
aftales på havnen , og hvem der har de daglige tilsyn – eller skal bruge båden – aftales 
personligt eller på sms. Den 16. april holdt Christian et uformelt bestyrelsesmøde med Arne. 
30. juni holdt vi et åbent bestyrelsesmøde med praktisk planlægning og senere holdt Hanne, 
Sten og Christian et par forberedelsesmøder omkring arrangementet der blev aflyst. Årets 
sidste bestyrelsemøde blev holdt 29. oktober. 

 
09.  Skibslagets medlemmer 

Christian Rosdahl (formand) – Hanne Hollnagel (best.) – Henry Larsen – Jan Tjørnemark – 
Niels Normand – Otto Vornøe (kass.) – Sten Lykkebo – Tom Skriver (best.)  og Gunnar 
Langkilde 

Laget har nu, med Gunnars indtræden og med Niels Normands og Henry Larsens udtræden til 
årsskiftet 18/19 kun 7 aktive (men i 2019 8 betalende) medlemmer og kunne sagtens bruge 
et par hænder eller to mere. KAREN kan bruges mere, og der er plads til flere på holdet til 
pasning og vedligehold. Vi håber der dukker  yderligere interesserede frem som ’passer i 
buketten’ og som alle Lagets medlemmer kan gå ind for.   

10.  Formandens afrunding 

Bogø Kvase Lag har igen i år levet op til sin formålsparagraf på bedste vis, og KAREN er i god 
stand. Det har været et godt år for Karen, trods tab af vores stiftende formand. 

• På Lagets vil jeg takke vores eksterne støtter – KARENs Venner 
• Som ny formand for Laget siger jeg tak til medlemmerne for tilliden til at jeg kan 

videreføre indsatsen i Arnes ånd. Uden de fælles gode indsatser og energier ville det 
have været en tung arv at løfte, men som Arne forventede det af os, er det 
kammeratskabet og respekten for den maritime kulturarv, der gør det til en fornøjelse 
og glæde at være med til at bevare, formidle og sejle KAREN.  

 
 

27. december 2018 – på vegne af Bogø Kvase Lag 
Christian Rosdahl 
Formand 

 
KARENs hjemmeside: www.drivkvasenkaren.dk  

Pinterest-album om KAREN:   
https//www.pinterest.com/saccopenhagen/k1054-karen/ 

Pinterest-album om åledrivkvaser:  
https://www.pinterest.com/saccopenhagen/åledrivkvaser-zeesboote-eel-drifters/ 

http://www.drivkvasenkaren.dk/

