
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 07.02.2019

Sted: Nausten
Deltager: Allan, Søren, Kurt, Nicole & Birgit
Fraværende: Solvej & Dean

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

2. Ekstraordinær generalforsamling
Den ekstraordinære generalforsamling om Sebbes fremtid afholdes sammen med optagningen af 
Sebbe den sidste weekend i september om lørdagen (28.09.2019).

3. Færdiggørelse af forslag mht. kontingenter
Nicole har lavet et godt forslag, som bare skal ”vendes på hovedet”.

4. Ottar - hvordan kommer vi videre?
Der arbejdes på at komme i gang sidst i marts måned.

5. Sebbe
Sebbe skal kalfatres. Kan værftet gøre det for et rimeligt beløb eller skal vi selv gøre det efter lidt 
oplæring? Vi mangler en oversigt over anvendte træsorter på Sebbe (og Ottar). Er der nogen, som har
lyst til at lave den?

6. Jubilæum - forslag & beslutning
Det kommer til at koste 100 kr. per person for maden til festen. Desuden betales for drikkevarer. 
Receptionen er gratis. 
På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi for besøg af 3 andre vikingeskibe og vi mangler stadig at 
høre fra enkelte andre. Det bliver stort! 

7. Hjemmesiden
Dennis er godt i gang med den nye hjemmeside. 
Der oprettes også en Facebook-side, som kan bruges til at målrette opdateringer til at ramme præcis 
de målgrupper, vi ønsker. Facebook-gruppen fortsætter selvfølgelig.

8. Augustenborg Fællesforening (AFF)
Nicole og Birgit har været til møde i AFF. Vi forventer at deltagelse vil kunne bidrage med mere 
handlekraft, når vi forhandler med kommunen. 
Næste møde er d. 18.02.2019. Nicole og Kurt deltager. 

9. Aftener og weekender på Nausten
Efter den lange vinter starter vi igen med at mødes på Nausten hver torsdag aften kl. 18:00. 
Første gang er torsdag d.28.02.2019. Vi håber på stort fremmøde.
Weekendarbejde starter så snart arbejdsplanen for Ottar er klar.

10. Økonomi
Økonomien blev gennemgået med Solvej over telefonen. Det ser godt ud.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag d.04.03.2019 kl. 19:00 hos Solvej


