HANSE KLUB DANMARK havde inviteret til Hansetræf og generalforsamling på Tunø i Kristi
Himmelfartsferien den 26. – 28. maj 2022.
Der var ni både tilmeldt træffet. Men på grund af meget vind og mange regnbyger, var der
flere afbud. En båd fra Sjælland var på vej, men opgav og vendte om på grund af vejret.
Det var heftigt.

Der var reserveret plads i havnen, og torsdag aften var der ankommet fire både, der lå side
om side. Det var Blues fra Kalø, Merci fra Egå, Surferen fra Marselisborg og Kaperen fra
Aarhus. Merci og Kaperen var med på Hanse-træf for første gang.

Torsdag aften blev grillen tændt, og der blev spist og hygget på havnen under halvtaget i ly

for blæsten.

Fredag formiddag ankom Susan og Ole med færgen. Samme formiddag var der gåtur det
meste af øen rundt for dem, der ville med.
Kl. 14 var der åben-båd, hvor der blev beundret og udvekslet erfaringer og gode båd-råd.
Det er noget helt særligt på Tunø; der kører ikke biler på vejene. Men der er mange

fantasifulde køretøjer…

.. Kl. 16 kørte vi det meste af øen rundt sammen med Vagn i hans TRAXA. TRAXA er en
traktor med en lukket anhænger-vogn bagefter. Her sad vi på 2 rækker bænke. Vagn har
boet på Tunø hele sit liv og har meget at fortælle. Ved hjælp af en mikrofon og højtalere
kunne vi høre Vagn fortælle røverhistorier, mens vi kørte. På turen gjorde vi holdt to steder,
hvor vi var ude og nyde udsigten og den smukke regnbue hen over Samsø.

Kl. 18:30 mødtes vi på MEJERIET, hvor der var dækket fint op til os. Vi fik serveret en
formidabel god 3-retters menu. Virkelig en udsøgt og velsmagende middag. Desserten som
bestod af hvid chokolade, is og brownies var dog ved at tage modet fra flere af
deltagerne….. Desserten var god og velsmagende, men den mættede ret voldsomt. Der var
mange gæster på MEJERIET fredag aften. Og stemning blev fuldendt, da Fagernæs og Bech
gav den gas på hver sin guitar, og der blev trangt på dansegulvet. En virkelig fin aften i godt
selskab.
Lørdag morgen kl. 9 var der fælles morgenmad på MEJERIET og efterfølgende blev der
afholdt generalforsamling

Til slut blev der sagt tak for i år og ønsket god tur hjem

