Skibslaget Sebbe Als
Det er vinter og vikingerne reparerer sine skibe og sit udstyr i nausten, så det hele kan
være klar til næste sæson.
Skibene er på land – arbejdet kalder
Skibene er nu på land og vi har kastet os over nogle større reparationer på Sebbe. Kølsvinet/masteﬁsken
har været ude for at få de skjulte nagler udskiftet. Flere biter og tofter er udskiftet med nye i samme anledning, så der har rigtig været gang i økserne. Nu er det dørken, der står for tur, den skal udskiftes efter
at have været lappet i ﬂere år. Og så er der lige det med masten, der har fået nogen tværgående revner i
den nederste del – den skal vi også have udskiftet. Arbejdet går planmæssigt, men vi kan da altid bruge
en ekstra hånd fra andre interesserede.
Den ordinæregeneral forsamling
Onsdag den 29. december 2004 blev den ordinære generalforsamling
afholdt. Det blev en meget positiv og konstruktiv generalforsamling
med masser af gode forslag til aktiviteter for året.
På generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse, der umiddelbart
efter konstituerede sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Materialeforvalter:
Bestyrelsesmedlem:

Steen Weile
Knud Møller
Nicole Møller
Kurt Deutschbein
Claus Lorentsen
Katrine Jonasen
Birgith Bladt

Planerne for 2005
Søsætningen vil ske i slutningen af april – endelig dato er ikke
fastlagt.
Romregatta. Traditionen tro er der Rumregatta i Flensborg og her
er Sebbe og Ottar faste deltagere. Regattaen foregår i
Kristi himmelfart og er et af de store årlige arrangementer.
Roskilde. Sidste år søsatte de verdens længste vikingeskibskopi i
Roskilde og i den første uge af juli er vi inviteret til at deltage i
vikingeskibssejlads med Sebbe Als.
Sommertogt. I juli er der en uges sommertogt med Sebbe og er
der behov for det også med Ottar.
Andre aktiviteter. Ud over disse aktiviteter er der en række andre i
støbeskeen – følg med i aktivitetskalenderen på vor hjemmeside.
Medlemsskab
Vi er mange i foreningen, men der er altid plads til ﬂere. Vi har ingen
krav til medlemmerne – de behøver ikke at kunne holde på en
hammer, at kunne sejle eller lave mad.
Det eneste krav er, at man har lyst til at være sammen med andre og
har lyst til at sejle på samme vis som vore forfædre – det giver frisk
luft. Vi går og laver det, vi er bedst til, og så kan man jo altid lære.
Nicole Møller - tlf. 74471078
Steen Weile - tlf. 74473176
Hjemmeside: www.sebbeals.dk

