
Orientering fra Allan til bestyrelsesmøde den 23.2.16 

Opgave 1: Anders er kontaktet; afventer svar fra ham. 

Opgave 2: Vedtægter revideret og sendt til Anders (kopi ligger i Dropbox under Bestyrelse) 

Opgave 3: Er ikke gjort endnu, men bliver gjort inden bestyrelsesmødet. 

Opgave 6: Se opgave 3 

Opgave 7: Vi har fået et mobilnummer (50291702). Der er lidt administrativt der skal gøres da det 

er MobilePay Business og Danske Bank dermed bl.a. skal have vores vedtægter, underskrevet af 

hele bestyrelsen. Desuden skal vi lige have rettet vores virksomhedsinfo til på virk.dk. Det er dog 

papirarbejde alt sammen og ikke afhængig af beslutninger, kun eksekvering. 

 

Punkter til dagsordenen den 23.2.16  

Deltagere: Jørgen, Gitte, Søren, Nicole 

1. Tovholder til Rumregatta? Tors. 4.5 til sø. 8.5.2016 

 1a. Hvem tager sig af tilmeldinger? 

Nicole aftaler med Viggo. Dead line torsdag den 28 april.  

 1b. Kurt Deutschbein har kontakter til overnatning i Flensburg. Kan være han vil hjælpe 

igen? 

Nicole kontakter Kurt. Kurt har sagt JA til opgave 

 

      2. Ottars sejl? (Jørgen) 
Vi har modtaget tilbuddet på ca. 15.000 kr. hos Hansens Sejlmagere i København. Jørgen vil gerne 

reparerer den nuværende sejl. Ekaterini har meldt sig til at hjælpe. 

 

     3. Status for reparationer - er vi stadig klar på søsætning til tiden med de 

arbejdsweekender vi har? (Jørgen) 
Det er gang i 3 knæ og 1bjørn, stråkøl. Boltene er tjekket men ikke skiftet. Mastefoden er saltet. 

Sebbe dørk er repareret, skal smøres med træbeskyttelse og males. Rengøring indvendigt nået fra 

agter til masten.  

Resten af det der står på listen er ikke startet endnu. Hvis der ikke er stør fremmøde i de kommende 

planlagte arbejdsdage kan vi ikke klar søsætning til tiden. 

 

    4. Status medlemmer - hvordan er udviklingen 2015-2016? (Solvej) 
Nicole holder møde med Solvej den 18.2. udsat til den 3. april 

Dead line for kontingentbetaling drøftes med Solvej. 

 

   5. Status opgaver (ansvarlige) 

Opgave 4. Medlem af Radio Als 

Gitte snakker med Søren  

Opgave 5. Skilt  
Jørgen er ved at starte opgaven 

Opgave 8. Indkaldelse økonomi til fundraising 
Varetages af bestyrelsen 

Opgave 9. Pris til reparation af Sebbe 

Jørgen har talt med Palle som har henvist til JC værftets chef.   

Opgave 10. Asketræ tilløftestængert 

Træet er savet og hentes til Nausten den 24.2.  

Næste bestyrelsesmøde: den 28.3.16 kl. 19.30 hos Allan 
DAGSORDEN TIL DEN 28.3.16 

http://virk.dk/


 

Pkt. 1. Søsætning den 16.4 - Klar? – Flere arbejdsdage? 

 

Pkt. 2. Åben hus den 11.6 – Program og ansvarlige? 

 

Pkt.3. Nordborg Slot den 13.8 – Deltage eller ej? 

 

Pkt.4. Kulturnatten den 19.8 – Deltage eller ej? 

 

Pkt.5. Forespørgsel på arrangement (fra Jens m. familie) 

 

Pkt.6.  Status på andre forespørgsler           

           Den 14. maj – Søsætning af Ladbyskib - kl. 11.00 

           Den 21 maj 


