Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 17.5.2018 på Nausten
Deltagere: Allan, Søren, Kurt, Dennis, Nicole
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Ingen bemærkninger, Allan lægger det i Dropbox
2. Status Sebbe:
Udskiftning af planker og endelig reparationer: medio. September (mundtlig aftale)
Peter kontakter Søren så snart han har fået en tilbagemelding fra filmselskabet m.h.t. kontrakt og skriftlig
aftale med værftet.
Råen: 7,9 m. ask er OK. Peter arbejder stadigvæk for refundering som skade.
Sebbe er i havn og tager for meget vand forfra. Dennis og Søren flytter anker, kasser og sørger for ligevægt i
skibet. Der er utæthed og små lækager agter især bagbord siden ved skøde lige over dørk.
De nye årer er OK.
Sebbe må tage vand i de næste 2-3 uger. Pumpen må kun anvendes ved øget behov. Allan holder øjne med
vejrudsigt.
3. Status Romregatta:
Vi fik 2.plads og 3 l. rom.
Der er overskud på ca. 1850 kr. Inkl. 450 kr. for kontingenter for 3 nye aspiranter: Anni (<25 år), Henning og
Jens.
4. Status Ottar:
Claus fra Århus har skåret plankerne efter mål. Dennis aflever plankerne til Jørn Sandholt. Han har alt det
der skal til for at høvle dem i den forventet tykkelse.
Dennis sender besked på FB når plankerne er klare til at blive sat i.
Kobber nagler: Kurt bestiller dem ved Slette Strand
5. Status Sebbeline:
Søren er tovholder og indkalder ”plastik båd hold” (Kurt, Dennis) til bundmaling.
Han foreslår et lille arrangement til navngivning.
Han orienterer via FB og e. mail
6. Status Nausten:
Claus har også kikket på Nausten som han vurderer i OK tilstand. Ser man langtidsplan kan der overvejes
I-jern løsning under taget-

7. Foreningsråd
Næste møde den 31. maj. Tilmelding senest den 28. maj. Nicole deltager
Forslag til Åbent Hus på Nausten den 11. august drøftes og godkendes. Se vedhæftet.
Allan hjælper med at lave et program i følge planen. Programmet tages med til mødet den 31. maj.
8. Sommertogt til Moesgård:
Foreløbig er der 12 tilmeldte.
Nogle har melder sig som interesserede.
9. Arbejdsdage og plan:
Hver torsdag kl. 18.00 til og med slutning af juni. Det vurderes derefter om behov.
Arbejdsopgaver formidles via FB, e-mails og hjemmesiden
10. Evt.:
Sebbe deltagelse til ”Vildt med Vand” i Åbenrå den 9. juni? Interesse tjekkes. Der skal minimum tilmeldes
15 deltagere. Kurt er kontaktperson til arrangement.
Den samme dag er der udflugt til Roskilde. Allan er ansvarlig
11. Næste møde:
TORSDAG DEN 28. JUNI KL. 19.00 PÅ NAUSTEN
TAK FOR DET GODE VEJR, GODT HUMØR OG 2 GANG SKÅL MED MJØD (VI HAR ROM TIL GODE)
Nicole
Den 21.5-2018

