Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 8.8.2018 på Nausten

Deltagere: Allan, Kurt, Søren, Nicole

Danfoss arrangement den 7. juli er udsat til august. Intet nyt.

Åbent Hus den 11. august:
Allan, Kurt, Dennis, Benny og Andréa, Conni har meldt sig til. Der er henvendelse fra 8 mænd (John/Robert
Schumacher), Viking gruppe Ursa Alsia/Lis Carstensen, Roklub.
Benny som skipper for sejlads. Allan orienterer Benny om problemet med styrbordsklampen ved halsen.
Allan holder foredrag og viser billeder. Han låner skærmet ved Søren. Kurt medbringer det.
Nicole kan ikke komme før ca. kl. 15.00 den dag.
Allan indkalder til hjælp til oprydning i morgen.
Møde fordeling af opgaver: vej skiltning, evt. indkøb, dækning til kaffe/kager, osv. kl. 11.00 på Nausten
Med hensyn til sejlads med Sebbe, for at være sikker på at fylde skibet har vi talt om at registrere folk om
bord og tilbyde mellemskab eller give en skilling til foreningen.
Fællesspisning lørdag aften: Peter S. og Nicole deltager
Ottar
Møde hver torsdag kl. 18.00: skift tofter, lave knæ, dørk
Desuden indkaldes løbende når der er brug for det.
Bjørn er ikke til rådighed før den 27. august

Sebbe:
Tur til Årøsund den 24. til den 26. august. Der skal tages stilling til sejlads pga. defekt klampe siddende på
en brækket rem/streng ved styrbord halse
Søren aftaler snart et møde med Steen fra værft, han kontakter Peter. Allan deltager ved afgørelse og
underskrift af en skriftlig kontrakt om reparationer og fastlæggelse de aftalte omkostninger.

Sebbeline:
Navn til båden er bestilt. Allan har betalt 691,20 kr. Regning sendt til Solvej
Officiel Navngivning?

Økonomi:
Forventes regning for
- lys til Sebbeline
- servicering af redningsveste / Allan
- materiale til maling af Sebbeline / Kurt
Forventes indkøb af kobber nitter til Ottar (1000 kr.?)

Der aftales at fremover alt indkøb skal vendes med et andet medlem fra bestyrelsen, undtagen beløbet
under 150 kr. Dog skal kassereren og formanden orienteres.
Ved beløbet over 1000 kr. + moms skal indkøbet besluttes af bestyrelsen.

50 års Jubilæum
Budget må revideres. Det tages op til næste møde.

Næste bestyrelsesmøde den tirsdag 28. august kl. 19.00 på Nausten
Tak for øl og chokolade fra Søren.
Nicole
Den 9.8.2018

