
Bestyrelsesmøde den 4. februar 2018 på Naust

Deltagere: Allan, Søren, Jørgen, Kurt, Denis, Nicole

1. Status på Sebbe, Ottar, Naust (Henv. Til hjemmeside)

Sebbe: forventes begyndelse af renovering

De nye årer: Søren spørger Dean vedr. behandling, hvad skal bruges og hvornår.

Dørk: der må fremstilles nye for at erstattes de ødelagte. De gamle må bruges som 

skabelonen.  

Ottar: Søren og Steen holder medlemmerne orienteret om hvad det skal laves og 

hvornår.

Der er desuden 9 årer på loftet som skal tilpasses og anvendes som reserve. 

Dørk skal også tjekkes og fornyes.

Naust: Claus Bragt kontaktes mht hvornår han har mulighed for at komme og 

vurdere og se på hvad der skal gøres.

2. Sebbeline – næste skridt

Opgradering: båden er reserveret. Pris 25.000 kr.

Allan foreslår at der ansøges for 20.000 kr. 

Nicole drøfter med Solvej om det kunne være muligt at få tilskud fra kommunen. 

3. Sponsormøde – reception for vore sponsorer i 2017

Inviteres: BHJ, Linak, Danfoss, Sydbank, Trygfond, Sdbg Kommune, Sdbg. Ugeavis.

Medio august

Ro tur fra havn, ”vikings tapas” på Naust, Indlæg med billeder.



4. Plan for arbejdsweekender (dato og indhold)

Lørdag den 10.2. kl. 09.00 - Allan – Nicole

Lørdag den 10.3. kl. 09.00 - Nicole

Torsdag den 29.3. kl. 09.00 – Nicole

Allan indkalder og medsender en arbejdsplan for dagen. 

Kurt og Jørgen sørger for at materiale står til rådighed. 

Ekstra arbejdsdag om torsdag eller anden dag oplyses efter behov. 

5. Gennemgang af årets aktiviteter

Thors forslag om at Sebbe bliver et par uger i Århus bliver ikke vedtaget.

Aktivitetskalender findes på hjemmesiden, der foreslås at den også skal findes på 

Facebook og i Kølsvin. 

Der foreslås at: Åbent hus, Ottar 40 års, Naust 45 års fejres på en gang, evt. Skt. 

Hans aften den 23. juni eller en anden dag. 

6. Evt.

Hvem kan deltage til i det Fælles Foreningsråd den 22. februar kl. 19.00 i 

KunstVærket i Augustenborg? 

Forslag: spørger andre end bestyrelsesmedlemmer f.eks. Peter Svendsen, Ingrid 

eller Steen?

Næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 1. marts kl. 19.00 til aftenkaffe hos Nicole

Parkgade 8 – Augustenborg

Tak til alle og ekstra tak til Allan for dejlig mad.

Nicole

Den 5.2.2018


