BESTYRELSESMØDE DEN 13.1.2019
Sted: ASK (Augustenborg Sejl Klub)
Deltagere: Allan, Solvej, Søren, Kurt, Dennis, Nicole
Fraværende: Dean
Pkt 1: Sebbe fremtid
Kølen er delvis rådden: hvad gør vi så? Allan tager det op i sin beretning til
generalforsamling med forslag om at tage stilling til det ved en ekstraordinær
generalforsamling:
- sejle med skibet som det er så langt det kan. 4år? 5år?
- søger fonde til plankerne og kølen, skønnes til et millions beløb
- bygge et nyt skib, skønnes til 4 millioner: Lyst? Evne? Mandskab?
Pkt 2: Generalforsamling
Birgit Juul Jørgensen vil gerne stille op til bestyrelsen
Dennis ønsker ikke genvalg men vil gerne stille op som Web-master i stedet for
Anders Weile.
Kurt og Solvej stiller op til genvalg
Pkt 3: Regnskab og budget
Godkendte af bestyrelsen.
Fakturaen til skibsværftet betales så snart kalfatrings aftale er på plads.
Budget: der er 17.000 kr. tilbage af budgetbeløbet
Der mangler kalfatring og reparation af lønning (ræling)
Stående punkter fra sidste bestyrelsesmøde som må tages op til næste gang
Pkt 4: Ottar
Ikke noget nyt. Vi hører fra Jørgen. Arbejdsplan?
Pkt 5: Sebbe arbejdsplan?
Pkt 6: 50 års jubilæum
Udvalg har regnet med udgifter på 32.600 kr.
Bestyrelsen har ikke endnu taget stilling til det fremlagte.
Det skal tages stilling om deltagere til festaften skal betale 100 kr. for middag som
koster 120 kr./ved 100 personer. Dette vil reducere udgifterne med 10.000 kr.
Musik med 2 mandsorkester på 3000 kr. kan evt. erstattes med musikanlæg.

Pkt 6: Sejlreglement
Vores interne sejlreglement skal revideres og derefter vurderes af Søfartsstyrelsen.
Der må nedsættes et udvalg ved generalforsamlingen.
Pkt 7: Lejekontrakt for Nausten
Dennis sender et forslag til bestyrelsen. Det tages op til næste bestyrelsesmøde.
Pkt 8: Næste bestyrelsesmøde
Allan indkalder
Nicole Møller
Den 23.1.2019
Så var vi klar til skibslagsmøde, generalforsamling, Redbad og Connis suppe.

