SEBBE ALS -BESTYRELSESMØDE DEN 29.8.2017 PÅ NAUSTEN
Deltagere: Allan, Søren, Kurt B., Nicole
Hermed dagsorden for bestyrelsesmødet KL. 19.00
1. Fondsansøgninger
Vi har fået 25.000 fra Linak; vi får svar fra Danfoss efter 5/9. Så vi skal have tage stilling til hvad vi
gør mht de manglende 45.000 i forhold til det søgte og bevilgede ved Linak.
Forslag til tak og reklame for sponsorer:
- invitation til et eller andet form for reception og sejlads når Sebbe er klar.
- invitation til 50 års Jubilæums Fest på Nausten
- plakat med sponsorers navn og oplysninger om skib.
- nyhedsbrev til sponsorer med løbende status
- opslag på hjemmeside og i ”Kølsvinet”
Faktura til årer: Søren sender Faktura til Nicole som sørger for betaling og orientering til Solvej
2. Filmprojektet
Hvor er vi mht dette?
Datoer er ikke bekræftet endnu. Foreløbig regnes det med at mandskab skal være i Limfjord om
fredag og derfor anbefales det at køre om torsdag. Skibet skal rigges og vi skal indkvarteres.
- Allan kører fra Fredericia torsdag efter arbejdstid
- Kurt kører samme dag som lastbilen
- Jens og Majbritt kører selv
- Gitte, Erik og Nicole må snakke sammen. Erik spørges om han evt. kan køre med Kurt
Bilag til udgifter sendes til Nicole:
- udgifter til seng, med specifikation: materiale til Sebbes seng/transport af skib til filmen Redbad
- km. til kørselsgodtgørelse: Peter laver et bilag der skal udfyldes.
Alle udgifter samles til regning til ”Film Selskab”
3. Forberedelse til filmprojektet
Der er lidt arbejde der skal laves:
- seng, tæthed af smålækager udføres når skibet skal gøres klar til transport: træmel og Proof 10.
Allan indkalder folk så snart vi ved hvornår platform til Sebbe ankommer.
- reserve rortov: det skal laves en ”Pynt Knob” (Abehånd). Søren sørger for det.
- reserve styreåre: det lille brækket styk skal limes og skrues fast.

Kurt bestiller materiale:
- træ til seng
- Proof 10
- PU lim
- Skruer
Træmel har vi på Nausten

4. Vedligehold Ottar
Hvad gør vi herfra?
Søren aftaler en arbejdsplan med Steen og indkalder til arbejdsdage.
5. Sommertogt 2018
Forslag fra Thor om sommer togt til Århus Vikingtræf:
- Allan melder sig som skipper
- det skal være styre for deltagelse, økonomi, oprydning efter togt.
5. Evt
Ikke noget
6. Næste dato
Allan indkalder så snart det er noget nyt vedr. Fond ansøgning fra Danfoss og Film Projekt.

Nicole
Den 30.08.2017

