LOAvisen #24

April 2020

LOAvisen
Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af
Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

Ekstraordinære tider for LOA
Ligesom for landet - og verden - som helhed er det ganske
ekstraordinære tider, LOA gennemlever i disse uger og måneder.
Coronavirus COVID-19 har sendt alle mand m/k hjem fra LOA
Værft og en betydelig del af vores planer for den kommende
sæson er kuldsejlet.
Denne udgave af LOAvisen er helliget information om den
situation, som LOA og LOA Værft aktuelt befinder sig i - og de
ændringer, som vi allerede nu ved, vil komme i løbet af 2020.

Hilsen fra bestyrelsen
Tall Ship Aalborg Fonden holdt telefonisk bestyrelsesmøde
onsdag 25. marts 2020. Efterfølgende er denne hilsen udsendt til
LOAs mange frivillige:
Bestyrelsen sætter utrolig stor pris på det store arbejde, I alle yder på
LOA og på LOA Værft i forskellige sammenhænge, og vi vil gerne
opfordre til, at alle i denne tid passer særligt meget på hinanden. Vi vil
gerne gøre vores til, at vi og I passer på hinanden, og fra bestyrelsens side
vil vi derfor præcisere, at vi alle skal følge myndighedernes retningslinjer
i alle forhold - vi kan ganske enkelt ikke undvære jer, og vi vil gøre alt,
hvad vi kan, for at ingen af jer udsættes for smittefare. Det kan vi kun
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gøre i et samarbejde, hvor vi alle tænker på, hvad der er det korrekte at
gøre - alt andet spiller ganske enkelt ikke i forhold til den fare, vi kan
udsætte hinanden/andre for. Bestyrelsen ønsker alle alt godt og sender de
bedste hilsner til alle frivillige omkring LOA.

Kommunikation i en krisetid
Der er løbende af projektkoordinator Leif Ervolder udsendt
information pr. mail til de frivillige - og der vil der fortsat blive,
når der er behov for det.
Desuden er der lagt opslag på LOAs Facebookside og på LOA
Arbejdsgruppe-siden på Facebook. Også det vil vi blive ved med.
Der sker også løbende på www.loa.dk opdatering af planen for
sejladser og arrangementer.
Leif modtager mange telefonopringninger fra frivillige, der
spørger til hinandens velbefindende. Det er fantastisk at opleve
denne omsorg. Leif forsøger at ringe til så mange frivillige som
muligt, ikke mindst til de, der er alene eller ikke har det så godt
på den ene eller den anden måde. Det er jo også en del af LOAs
helt specielle fællesskab, at vi er opmærksomme på, hvordan den
enkelte har det - coronatid eller ej.

Og så er der jo også LOA…
Til beroligelse for de mange, der gør sig tanker om, hvordan det
mon går med LOA, når der ikke er den vante store kreds til at
tage sig af skibet: Frivillige ser dagligt efter LOA og LOA Værft.
De kommer alene eller to og to, så vi også på dette punkt lever
op til myndighedernes retningslinjer.

Aflysninger og udsættelser
Der er, som det fremgår af sejlads- og aktivitetsplanen på
www.loa.dk, allerede sket en del aflysninger af møder,
arrangementer og planlagte arbejdsopgaver på LOA Værft,
ligesom visse rundvisninger og sejladser har måttet streges fra
kalenderen. Endelig er den programsatte oprigning udsat.
Desværre er det allerede nu klart, at vi må aflyse 2020-udgaven af
den årligt tilbagevendende Rotary-sejlads, idet de internationale
udvekslingsstudenter er sendt tilbage til deres hjemlande.
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Det er endnu ikke afgjort noget med hensyn til LOAs planlagte
deltagelse i TS-Pinsestævnet i Aalborg eller Folkemødet på
Bornholm.

Også økonomien er påvirket
Udsat klargøringsarbejde på LOA Værft og aflyste arrangementer
og sejladser kan ikke undgå at påvirke økonomien i 2020. Det er
derfor aftalt med Værftsgruppen, at alle omkostninger, der ikke
er absolut nødvendige lige nu, skal aflyses eller udskydes, til vi
ved, hvornår LOA kommer til at sejle igen.
Leif arbejder aktuelt med budgetopfølgning, ligesom han ser på
konsekvensberegninger af eksempelvis aflysninger i den første
del af 2020-sæsonen.
Det er klart, at LOAs økonomi bliver belastet i den aktuelle
situation. Leif er dog fortrøstningsfuld, idet det er hans håb, at
nogle aktiviteter kan skubbes til sommer/efterår, hvor det så kan
være nødvendigt at sejle næsten dagligt for at få indhentet så
meget som muligt af det tabte.
Vi skal ikke bilde hinanden ind, at det bliver problemfrit at rette
økonomien op, når vi kan tage fat på sejladserne igen. Men jo
mere omsorg, vi viser for hinanden nu, desto nemmere bliver det
at skulle trække på samme hammel senere på året.
Leif ser også på de hjælpepakker, der er til erhvervslivet, idet
nogle af tilbuddene kan omfatte LOA.
Som LOA-organisationens eneste lønnede medarbejder er Leifs
bidrag desuden at holde nogle feriedage, når det kan lade sig gøre
i øjeblikket og arbejde på skæve tidspunkter. Han er til fulde klar
over, at der bliver brug for ekstra kræfter, når der igen er åbnet
for sejladser, foredrag og rundvisninger.

Og så lige en lille positiv
I LOA Sejlerskole har vi igen haft gode folk på kursus, idet otte
skippere/styrmænd har gennemført og bestået ”Medicin B”, der
er et sygdomsbehandlerkursus - i øvrigt i samarbejde med
vennerne fra Jens Krogh/FDF Aalborg Søkreds.
Til nogle af de fremtidige kursusaktiviteter vil vi have vores egen
instruktør, idet Poul Erik Vinkler, der ud over at være LOA3
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frivillig er akutsygeplejerske, har gennemført uddannelsen som
instruktør.

Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA — både hvad angår sejladser og
aktiviteter på LOA Værft — på Facebook. Det er der 2.600, der
gør. Er du ikke allerede en af dem, er du meget velkommen til at
besøge LOA på www.facebook.com/loaaalborg og trykke “synes
godt om”. Det vil LOA syn’s rigtig godt om!
Er du blandt LOAs aktive frivillige, kan du også meget
velkommen til at blive medlem af LOA arbejdsgruppe på
Facebook, der i skrivende stund har 364 medlemmer. Linket til
gruppen er temmelig langt og ufremkommeligt, så her er en
kortere form: http://bit.ly/2PmCF9p.
LOAvisen er det officielle
organ for LOA-projektet og
udgives af Tall Ship Aalborg
Fonden og Støtteforeningen
LOAs Venner i fællesskab.
I 2020 vil LOAvisen blive
udsendt fire gange (før
sæsonstart, op til sommerens
store sejladser i juni-juli, op
til sæsonafslutningen i
september/oktober og når
sæsonen er slut i november/
december).

Webshoppen er åben
I vores elektroniske butik er der fortsat en mængde rare LOAting, der vil kunne vække glæde hos et familiemedlem eller en
god ven — eller måske endda dig selv. Se http://webshop.loa.dk.

Input til LOAvisen er velkomne
Har du emner til kommende udgaver af LOAvisen? Så skriv trygt
til Leif Ervolder på le@loa.dk eller snak med ham på LOA Værft
— eller send en mail til LOAvisens redaktør Steen Bjerre på
mail@steen-bjerre.dk.
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