
Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 27.3.2017 kl. 19.00 

Hos Gitte - Sundquistgade 11 i Sønderborg 

 

Deltagere: Allan, Søren, Gitte, Kurt, Nicole 

 

Referat: 

1- Arbejdsdage - er det nok med dem vi har? eller skal vi have flere inden 

søsætning? 

Arbejdet på Sebbe: lasker, kobberplade, udskiftning af bolte, skrabning                

af revner og fyldning med Pro 10, skal prioriteres for at gøre skibet klar til 

søsætning den 6. maj.  

Det vurderes efter ”Påske lejr” om der skal indkaldes til flere arbejdsdage 

eller fyraftens arbejde.  

Sebbe kan males indvendigt og udvendigt med træbeskyttelse og ”shines 

op” med sort maling efter Påske og inden den næste foreløbig planlagt 

arbejdsdag den 29. april. Gitte og Nicole allierer sig for at få det gjort med 

hjælpe af andre frivillige.  

Allan laver et opslag med invitation til søsætning i A3 format til EUC, 

Idrætshøjskole, Alsion, biblioteker, motionscenter og videre sender en A4 

file til deling til medlemmerne. 

Til gengæld ringer Søren til de 15 medlemmerne som ikke har betalt deres 

kontingent i 2016.   

 

2- Status arrangementer (ikke-virksomhedsarrangementer) 

Forespørgsel fra Ingrid om et bryllup arrangement på Naust i august, for 

hendes søn Isaac, hvor alle inviterede gæster meldes ind til skibslaug blev 

godkendt. Ingrid kontakter selv Solvej for at koordinere datoer med hendes 

arrangement og orienterer Louise.  

Udflugt til Falster (ingen dato)? Springes over? Er lidt langt for en ”en-

dags”  udflugt. Peter Svendsen som er tovholder må tage stilling. 

Vinden Drar i Knebelvig med Ottar droppes. Sebbes tur til Moesgård 

prioriteres. 

Nyt: Havnens dag i Åbenrå den 10 juni. Kurt spurgt om Sebbe kunne 

deltage? Det kunne være en god weekend træning for medlemmerne. Allan 

prøver at finde en skipper, Kurt undersøger detaljer for arrangementet.  

Alternativ: en tur med Ottar til Åbenrå, hvis nogen har lyst. Nicole er en af 

dem. 



 

 

3- Forespørgsel på deltagelse i film 

Picturewise, hollandsk filmselskab, efterlyse vikingeskibe til optagelse af et 

slag i Limfjord ved Lovns Bredning ved Viborg, i september (datoer er ikke 

fastsat). Optagelserne vil vare et sted mellem 2 og 7 dage. 

Allan svarer at vi er interesseret i at undersøge nærmere og tilføje Peter R. 

Møller som kontaktperson.  

Afgørende vil være hvor meget filmselskabet vil være med til at betale.  

 

4- Årer - hvem koordinerer bestilling, betaling mv? 

Det gør Søren. 15 par 4 kantede aske årer. Regningen sendes direkte til 

BHJ. 

Allan tilbyder BHJ de 6 fondsmedlemmer pladser om bord på Sebbe til 

Romregatta og inviterer dem til åbent hus den 17 juni. 

 

5- Medlemskab af Radio Als - fortsætte, eller..? 

Vi forsætter et år mere med sølv foreningsmedlemskab til 450 kr. Gitte er 

tovholder og sørger for at fodre radioen med oplysninger: arbejdsdage, 

søsætning den 6. maj, Rom Regatta, åbent hus den 17 juni….. 

 

6- Evt. 

Låne af Fie til spejdere i uge 30 (22.-30. juli): der gives afslag da vi selv har 

brug for båden.  

For at hjælpe Solvej er det aftalt at fakturaer fra Bygma og andre udgifter 

sendes til Nicole, der sørger for betaling. Solvej sørger for de faste udgifter. 

Mobil pay: Solvej kan ikke endnu se på sin mobil hvem har betalt 

kontingenter i 2016. Der er modtaget 3 kontingenter af 150 kr. som hun 

mangler navne til.   

Redningsveste: Nicole spørger Steen W. / Exe om skabelon og om hvilken 

maling er velegnet til at skrive Sebbe Als på.  

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 19. april kl. 19.00 hos Allan 

 


