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Carla lever, har det godt og får det hele tiden
bedre. Hun ligger nede på Ring-Andersens værft
i Svendborg havn, og Tirsdagsholdet arbejder støt
med hende.
Det arbejde vil fortsætte et stykke ind i 2021.
Målet er at få optaget Carla i Skibsbevaringsfondens klasse B. En bevaringsværdighedserklæring
er et synligt bevis for, at Skibsbevaringsfonden
vurderer skibet som en vigtig formidler af den
sejlende, danske kulturarv. Bevaringsværdighedserklæringer har en gyldighedsperiode frem til
første ejerskifte. Carla er p.t. klassificeret som 		
C-skib i Skibsbevaringsfonden.
Lige nu er Carla for så vidt sejlklar, men endnu
ikke klar til omklassificering. Det der står for, før
hun kan komme op i klasse B med dertil hørende
støttemuligheder er en renoveringsplan i sektioner.
Det skal der skaffes sponsorpenge til. Derudover
skal hun af flere grunde have en solid jernkappe
omkring kølen til foråret.
Omkalfatret hjemmeside
Det og meget mere kan du læse om på Sejlforeningens hjemmeside, www.sejlforeningen-carla.dk/ Den
er på det seneste blevet kraftigt omkalfatret, såvel
grafisk som tekst- og billedmæssigt. Her kan du
læse om Carlas historie, bygningen, skibet, skipperne, lasterne, ejerne, stederne. Plus både tekst og
billeder fra dengang Sejlforeningen overtog hende i
’14 og til i dag.
På Facebook
Carla er også kommet på Facebook. Det er sket
inden for de seneste dage, så der er indtil videre
ikke megen sejlads på siden. Dén - sejladsen og
dermed forventeligt flere medlemmer i foreningen - kan du imidlertid bidrage til, og størrelsen
af medlemskredsen er vigtig. De fonde vi søger
lægger nemlig stor vægt på hvor mange betalende
medlemmer en forening har.
Du kan bidrage, dels ved at dele Facebook-siden
med dine venner, og måske ovenikøbet få dem
til at dele den videre. Dels med de historier du
selv måtte have på lager med og om Carla. Hun
fortjener det.

Gå ind og kig. Adressen er: https://www.facebook.
com/Sejlforeningen-Carla-108341777621228
LinkedIn
- er stedet på nettet for interesserede sponsorer,
erhvervsfolk, institutioner og fonde. En profil er
under etablering. Derefter skal der søges.
oOo
Det var ordene for denne gang. Hold øje med
hjemmeside og Facebook-side. Der sker hele tiden
noget.
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