
Bestyrelsesmøde d. 6.8 kl. 19, Nausten.  

Tilstede: Allan, Kurt Bille, Nicole, Gitte. 

Dagsorden: 

1. Til filmprojektet skal følgende personer kontaktes for at høre om de vil deltage i sejladsen på dels 

Limfjorden d. 15-18. 9, dels Holland i perioden 15-25. 11. De helt eksakte datoer foreligger endnu 

ikke.  

Steen, Exe, Allan, Kim, Jens og Majbritt, Viggo som skipper, Benny, Søren, Kurt Bille, Kurt 

Deutschbein, Jørgen, Dennnis, Svendsen og Gitte.  

Allan og Gitte kontakter ovenstående for en afklaring. 

Sejlads i Holland foregår på en sø i nærheden af Eindhoven. 

2. Konstruktion af seng til Sebbe. 

Inden vi går i gang kontakter Kurt Bille BMS som skal stå for transporten, om de har egnet udstyr og 

en seng til Sebbe. Er svaret nej skal vi selv i gang. Gitte kontakter forhandleren i Bro for at høre om 

de har bildæk. Nicole kontakter Torben og Palle for at få designer om konstruktion. Derpå indkaldes 

til arbejdsweekend, hvor sengen skal laves.  Jørgen skal kontaktes mht indkøb af materiale både til 

seng og Ottar. Allan undersøger muligheden for rundstokke 

3. Fondsansøgninger bliver sendt d. 7.8. Vi har fået penge fra BHJ fonden, Sydbank og Sydenergi. Som 

tak skal de inviteres på besøg i Nausten. Vi sejler ikke med dem før til næste år, med eller uden 

stegt vildsvin !, men påtænker et julearrangement med gløgg og æbleskiver og en opdatering på 

hvordan reparation af Sebbe forløber. BHJ skal have en faktura på årer inden d. 8.9. Søren skal 

kontakte værftet. 

Vi ved endnu ikke hvornår Sebbe kan få plads på værftet, men det skal ske efter Hollands turen. 

Søren afklarer med værftet. Under sejladsen i Moesgaard opdagede Katrine en lang revne i skroget 

på Sebbe- agter styrbord på øverste planke. Det skal også laves på værftet 

4. Ottar  

Steen, Søren og Palle er projektstyrere. De skal kontaktes for det videre forløb til kommende 

arbejdsweekend. 

5. Invitation til Alsfjorddagen og fælles markedsføring i forbindelse med Kongelig Classic. 

Vi takker pænt nej til begge dele, da vi har større projekter på bedding og tiden er knap  

6. Vi har fået en forespørgsel på et foredrag fra Kurt D’s firma og Jysk til næste år. Vi takker ja til dem 

med et godt tilbud. 

7. Opgaveliste til vinteren.  

Ottar forbliver i Nausten vinteren over og gøres sejlklar. Vi skal lave et vikingetelt af Sebbes gamle 

sejl, da det kan bruges som reklamesøjle. Desuden skal vi have udarbejdet andet 

markedsføringsmateriale, og opdateret vores folder.  

8. Økonomi: Muligvis kan vi slippe for moms på værftsregningen, da erhvervsskibe ikke er pålagt 

moms.  

9. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 30.8 kl. 19 på Nausten 

 

 

Referent: Gitte. Sønderborg d. 7.8. 2017  

 

 

 


