Program for Årsmøte og oppsettdugnad Båtlaget Braute 2011
Det er flo sjø ca kl 14.00 på fredag og ca kl 02.00 natt til lørdag. Vi ønsker å sette Braute opp
i fjæra på fredag formiddag og tømme den for utstyr i løpet av fredag ettermiddag/kveld.
Fredag kveld trenger vi mange folk til å bære båten over flomålet, og lørdag ettermiddag
trenger vi mange til å bære Braute inn i naustet. Det betyr at flest mulig må komme på fredag
kveld. I år får vi ikke hjelp fra Nidarosmedlemmene, da de setter opp Nidaros ei anna helg
enn Braute. Det betyr at vi er avhengige av at flest mulig kan komme og bli med på dugnaden.

Program
Fredag 14.oktober
12.00 Samling på marinaen Sandbakken, på Røberg i Stadsbygd, for å ro Braute til museet.
Vi legger ned masta, setter Braute opp i fjæra, og tømmer den for utstyr.
20.00 Kveldsmat.
Buss fra Trondheim på fredag: 10.30, 12.55, 15.25, 16.05, 17.10 og 19.00
Lørdag 15.oktober
08.00 Frokost
09.00 Arbeid med båt og rigg. Sted: Museet Kystens Arv i Stadsbygd, Rissa.
12.00 Mat
Dugnaden fortsetter utover dagen. Arbeidsdagen avsluttes med å bære Braute inn i naustet
(Her trengs det mange folk)
15.30 Brød og kaffe
16.00 Årsmøte
Ta med:
19.00 Årsmøte slutt.
- Sovepose
20.00 Middag og fest.
- Laken!
Buss fra Trondheim på lørdag: 14.30 og 17.00
- Regnklær
- Arbeidstøy
Søndag 16.oktober
- Varme klær
09.00 Frokost
10.00 Dugnaden fortsetter
13.00 Mat
Dugnaden fortsetter til 15-16 tida.
Buss fra Stadsbygd søndag: ca 16.45 og ca 19.05
Mat: Båtlaget holder maten, og det blir organisert felles innkjøp og matlaging.
Overnatting: Det er plass til en del folk på naustloftene (sengeplasser: ta med sovepose og
laken). De som vil kan ligge i eget telt. NB: De som vil ligge på naustloftene må ta med laken
til å ha på madrassen, selv om de ligger i sovepose. De må også skrive seg opp på ei
brannliste, og unngå å ta med skittent arbeidstøy/sko opp på naustloftet.
Påmelding: Vi må vite hvem som kommer, og om du ønsker å sove i naust eller telt. Vi vil
også gjerne vite når du kommer og hvor lenge du blir. Påmelding skjer til Erik Ræder:
erikraider@hotmail.com eller telefon 986 44 213.
Husk at du må ha betalt årskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet!
Kontonr: 0530 53 78153, eller kontant på årsmøtet.
Vi håper mange har lyst og anledning til å komme!
Hilsen styret

