
Sebbe Als
Generalforsamling d. 19.06.2021
Sted: Nausten

Antal stemmeberettigede: 18

Referat:

1. Valg af dirigent
Peter Svendsen blev valgt

2. Valg af referent
Birgit J. Jørgensen blev valgt

3. Formandens beretning
Formanden (Allen Jensen) fremlagde beretningen, som blev taget til efterretning. Der var ingen 
kommentarer.

4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
Solvej Christensen (kasserer) gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Budget for det følgende år
Der var kommentarer til posterne ”arrangementer” og ”Vedligeholdelse – Naust”. Solvej justerer 
beløbene og sender en revideret udgave af budgettet til bestyrelsen.

6. Kontingent og leje
Både kontingenter og leje forbliver uændret.
Kontingent medlem: 300 kr./år Kontingent aspirant: 150 kr./år
Arrangementer Sebbe: 5000 kr. Arrangementer Ottar: 3000 kr.

7. Status udvalg
a) Medieudvalg
Medieudvalget blev nedlagt ved sidste generalforsamling, så der ingen status.
Det blev besluttet at genindføre medieudvalget, da skibslaget har brug for at være mere synlig i 
specielt lokalområdet.

8. Status på forslag fra Generalforsamling 2020
a) Skibslaget laver et aktivitetsprogram der kan gøre nye medlemmer interesseret

Sebbe blev søsat med hjælp fra flere, som var kommet til Nausten, fordi søsætningen var 
annonceret på en facebook-side for lokalområdet. Derefter lukkede corona for aktiviteterne pga. 
begrænsede muligheder for at samles.

b) Skibslaget gør sig synlig gennem forskellige medier for at skaffe opmærksomhed og 
medlemmer
Er ikke sket, da corona lukkede for aktiviteterne pga. begrænsede muligheder for at samles.
Det blev foreslået, at det genindførte medieudvalg gør skibslaget synlig på ”Sport & Fritid”.

c) Skibslaget nedsætter en gruppe af specialister der sammen med skibsbygger udarbejder en
status på Sebbes tilstand samt restaureringsplan. Planen forelægges på den ordinære 
generalforsamling
Det er sket. Status er, at hvis skibslaget reagerer nu og laver aftalen om restaurering af Sebbe, så 
spares der 25% på materialer og reparation. Der er ansøgt om penge ved flere fonde, men der er 
ingen tilsavn om midler endnu.

d) Skibslaget finder et sted hvor vi kan stille Ottar (indendørs) så vi kan færdiggøre skibet 
over vinteren
Ottar var i Nausten over vinteren, da Sebbe blev i vandet

e) Kommunikation i skibslaget – politik udarbejdes.
Udsendt af Allan d.17.06.2021



9. Forslag til kommende aktiviteter 2021
(1) Mere sejlads med Ottar
(2) Sejlturer med Ottar med lokale virksomheder
(3) Kontakt til Bylaug. Foredrag, hvor der fortælles om skibslaget. Invitere bylaug til Nausten
(4) Genoptrykke brochurer om skibslaget og lægge dem i lokale butikker, Bed & Breakfast, osv.
(5) Åben hus 1-2 gange årligt. 
(6) Lave aftaler med lokale hoteller om arrangementer for deres gæster

10. Indkomne forslag
a) Drøftelse om deltagelse i Netværksgruppen Augustenborg (Steen Weile)

Netværksgruppen i Augustenborg er nedlagt

11. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)
a) På tur afgår kasserer Solvej Christensen (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem Kurt Bille

(modtager genvalg) og Birgit Juul Jørgensen (modtager ikke genvalg).
b) På tur afgår suppleanter Kathrin Pohl (modtager genvalg) og Nicole Møller (modtager 

genvalg)
c) Øvrige bestyrelse (ikke på valg) – Allan Jensen (se dog næste side) og Søren Juhl Møller
Der var stemning for at styrke bestyrelsen. Det blev derfor besluttet, at få friske kræfter ind og 
udvidde bestyrelsen med teknisk set et medlem ved at have en regnskabsfører udenfor bestyrelsen, 
som refererer til kassereren i bestyrelse. Samarbejdet aftales mellem regnskabsføreren og 
bestyrelsen. Kasseren vil herved have tid til at udføre andet arbejde.
Allan var klar til at stoppe før tid som formand, hvis en anden tog over. Kathrin var også klar til at 
stoppe, hvis en anden havde lyst. Nicole indvilligede i at blive en del af den nye bestyrelse. Der 
skulle derfor findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 nye suppleanter.
Til bestyrelsen blev valgt: Steen Weile, Nicole Møller, Jens Estoft.
Til suppleanter blev valgt: Ellen Nissen og Peter Svendsen
Regnskabsfører: Solvej Christensen

12. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
Blev begge genvalgt. 
Revisor: Wilford Hansen Revisorsuppleant: Ivan Lorenzen

13. Valg af stående udvalg (1 år): Medieudvalg
Det blev Steen Weile, Kurt Bille og Peter Svendsen

14. Valg af webmaster (1 år)
Det blev Anders Weile. Dennis Thomsen valgte at stoppe som webmaster.

15. Bestyrelseskonstituering
Formand: Steen Weile
Næstformand: Søren Juhl Møller
Kasserer: Nicole Møller
Materiale: Kurt Bille
Sekretær: Jens Estoft
1. suppleant: Ellen Nissen
2. suppleant: Peter Svendsen

16. Eventuelt
Intet

pbv.
Birgit


