Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 04.03.2019
Sted:
Deltager:
Fraværende:

Hos Solvej
Solvej, Søren, Kurt, Nicole & Birgit
Allan & Dean

Referat:
1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. Sebbes 50 års jubilæum. Tilmeldinger på arbejdsseddel?
Jubilæumsudvalgets arbejdsseddel ligger på hjemmesiden. Der er endnu ingen frivillige hjælpere,
som har meldt sig! Der kom nogle forslag til ændringer af sedlen. Birgit formidler forslagene til
jubilæumsudvalget. Opfordringer til at melde sig som hjælper til jubilæet skal ud på Facebook.
3. Sebbe Als i Nyborg til Danehof d. 6. og 7. juli 2019
Desværre er det ikke realistisk at deltage med Sebbe. Vi har nok at gøre med Sebbes jubilæum to
uger efter. Allan melder afbud.
4. Arbejdsweekend(er) til klargøring af Sebbe
Klargøring af Sebbe sker lørdag og søndag d.30. & 31. marts og d.6. & 7. april.
5. Sebbe kalfadres
Søren indhente tilbud på kalfadring og to mindre reparationer. Det skal foretages før klargøring af
Sebbe (punkt 4)
6. Nyt om hvornår vi kommer i gang med Ottar?
Intet konkret. Kurt følger op.
7. Torsdagsvagten på Nausten
Torsdag d.07.03.2019 tager Birgit på Nausten.
8. Augustenborg Fællesforening (AFF), mødet d.18.02.2019
Mødet var aflyst.
9. Forslag mht. kontingenter... er det blevet "vendt på hovedet"?
Det er lavet. Nicole sender det ud.
10. Lejekontrakten
Den nye lejekontrakt renskrives og layout finpudses. Opgaven blev uddelegeret til et kreativt
medlem.
11. Økonomi
Det ser godt ud.
12. Evt.
a) Til generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle søge om et egnet lokale til
skibslagets arkiv, til formidling, indendørs aktiviteter om vinteren osv. Nicole gav en status.
Arbejdsgruppen er godt i gang.
b) Der er kommet en forespørgsel fra Spejdermuseet om et arrangement d. 4. juni om formiddagen.
Nicole prøver at samle folk til opgaven blandt de ikke arbejdsramte medlemmer.
13. Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag d.01.04.2019 kl. 19:00 hos Solvej

