Bestyrelsesmøde den 21.11.2016 hos Jørgen
Deltagere: Allan, Søren, Jørgen, Gitte og Nicole

1. Godkende referat af sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendes og arkiveres i ”dropbox”

2. Arbejde på skibene og materialeindkøb
Efter Palles besøg vurderes at:
- Sebbe vedligeholdes med laske agter BB, kobberplade foran, og sædvanlig
rengøring, træbeskyttelse, tætning med Pro 10
- Ottar:
- 2 nye bundstokke (egetræ). Palle vil prøve at anskaffe ”resterende” træstykke
- 3 mindre lasker agter (lærk)
- 1 ny tofte forrest
- fjernelse af masterstøtter i bunden
- dørk reparation
- grundig skrabning af maling og træbeskyttelse
Materiale:
- kobbernagler til Ottar budgetteres med ca. 50 Euro/kg (375 kr.)
- træ til reparationer budgetteres med 2.000 kr.
- træbeskyttelse, maling, Pro 10 budgetteres med 3.500 kr.
- bundmaling til Fie, ca. 500 kr.
- Nausten
De rådne pæle foran Nausten mod Dau skal erstattes med kampesten og mørtel
Allan udfærdiger arbejdsplanen og sørger for at den kommer på hjemmesiden

3. Drøfte forslag til generalforsamling (vil bestyrelsen stille nogen?)
Ingen indkomne forslag. Allan kontakter evt. indkalder bestyrelsen hvis han senere
modtager noget.

4. Evt.
Medlemskab til ”Sport og Fritid” der koster 850 kr. er ikke aktuel.
Nicole spørger Solvej om mulighed for PBS aftale med banken i forbindelse med
betaling af kontingenter.
Forslag til aktiviteter i 2017:
- udflugt til Ribe
- vikingetræffets 40 års jubilæum, i uge 30-2017, fra mandag d. 24 til søndag den
30 juli. Forespørgsel om arrangement fra MOMU, Mosegaard Museum. Allan
undersøger nærmere om det er kun skibet de er interesseret i eller om vi kan
bidrag med andet (billeder, film, oplæg, udstilling sag) og om det ydres økonomi
støtte.
- weekend udflugt til Roskilde Vikings museet men mulighed for sejlads med et eller
flere af deres skibe.

Næste bestyrelsesmøde:
Den 14. januar 2017 kl. 14.00 hvis vi ikke hører andet fra Allan
Sted: Sejlklub i Augustenborg

Den 23.11.2016
Nicole Møller

