
SEBBE ALS – Bestyrelsesmøde den 7. juli 2016 hos Allan 

Deltagere: Allan, Søren, Gitte og Nicole 

Pkt. 1. Status Sebbe stand og C.J.Bådværft 

Søren har haft kontakt med CJ Bådværft som har gennemgået Sebbe. Vi venter på deres vurdering og over-

slag for arbejdet/reparationer på Sebbe og nye årer. 

Når vi ved hvor meget det vil koste går Allan og Gitte i gang med fond ansøgning bl. a. ved Syd Energi pulje 

(deadline 1. november) 

Pkt. 2. Arrangementer 

 - Historisk træf den 29.30.31 juli: 

For at sejle med vil der være påkrævet betaling som støtte/medlemskab af 150 kr. med det sammen, gerne 

via Mobil Pay eller kontant. 

Solvej er i gang med oprettelse af Mobil Pay 

Vi satser på at sejle Sebbe til Sottrupskov lørdag den 16.7. Allan giver nærmere besked om møde tidspunkt. 

Hjemmesejlads mandag den 1. eller tirsdag den 2. august 

 - Als Bogføring torsdag den 4. august:     

Solvej bekræfter så snart som muligt.  

Allan melder sig som skipper 

 - Nordborg lørdag den 13. august: 

Nicole spørger Jørgen om han vil være kontaktperson. Transport er ikke bestilt endnu. 

Allan er med den dag.  

 - Barsø den 19.20.21. august:     

Deadline for tilmelding er den 1. august. Det er kun en håndfuld der har meldt sig til.  

- ”Roklub 90 år” lørdag den 20. august: 

Deadline for tilmelding er den 5. august. Hvis Barsø tur ikke bliver til noget, kan vi være med til Jubilæum. 

Vi kunne derefter tager en aftens tur med Ottar til Sønderborg. Skibet kunne sejles hjemme om søndag. 

 

 - Danfoss fredag den 9. september: 

Vi har ingen skipper og foredragsholder (på engelsk) som kan den dag. Allan undersøger om dato kan æn-

dres, gerne til torsdag den 8. 

Pkt. 3. Børneattester  

Er underskrevet. Nicole afleverer dem til Solvej 

Pkt. 4. Underskrifter til kommunen 



Er underskrevet. Nicole afleverer blanketter til Solvej 

Pkt.5. Økonomi 

Bankkonto: 32.000 kr 

Kontant: 600 kr. hos Nicole 

Sejl til Ottar, trailer og diverse afregninger er betalt. 

Der er rykket for kontingenter 

 

Pkt. 6. Arbejdsliste 

Ajourføres med: 

- udskiftning af ovn. Søren undersøger hvad det skal til og om vi selv kan gøre det eller om vi må få fat i en 

professionel murer. 

- kalkning af væg på Nausten  

- bulhus: maling med træbeskyttelse  

Pkt. 7. Fondsansøgninger 

Redningsveste og nødraketter: Gitte og Allan sørger for ansøgning hos Tryg Fond. Ansøgningsfrist er den 

1.9. Det regnes med 670 kr./veste x 45 plus børneveste i forskellige størrelser 

 

Pkt. 8. Andet? 

Allan kontakter Steen vedr. Sebbes logo til nye T-shirts og Kathrine vedr. busseronne.  

Det er ikke besluttet om hvem tager sig af bestilling, køb og salg. 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE: torsdag den 11. august KL. 19.00 hos Nicole   


