Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 13.05.2019
Sted:
Deltager:
Fraværende:

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

Referat:
1. Hjemmesiden
Dennis var inviteret for at fortælle, hvor langt han er med hjemmesiden og for at vise sidens
forskellige muligheder. Der mangler mulighed for upload af PDF-filer, men det etableres snart.
Dokumenter fra og med 2018 flyttes til den nye hjemmeside. Ældre dokumenter vil kunne findes via
et link til den gamle hjemmeside. Den gamle hjemmeside bliver på nettet, men bliver lukket for
opdatering. Den overgår til arkiv.
Den nye hjemmeside findes på: http://www.sebbeals.dk/joomla
I den nærmeste fremtid skiftes over til den nye hjemmeside, som vil overtage Sebbes nuværende
adresse: http://www.sebbeals.dk
Se lige den nye hjemmeside igennem og giv Dennis besked, hvis noget skal ændres.
Det næste bestyrelsesmødereferat vil højst sandsynligt skulle findes på den nye hjemmeside!
2. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
3. Status på klargøring af Sebbe.
Sebbe ligger ved Egernsunds Brolaugs bro indtil RomRegattaen. Sebbe er ved at være tæt, så den
burde være sødygtig til Romregattaen om et par uger. Mast, rå og styreåre hentes ned fra ”loftet” af
skibsværftets telt. De fleste dørplader opbevares også på værftet. Dørkpladerne, der skulle rettes til,
er på Nausten. Hoved, hale og ror mangler at blive malet. Desuden skal tovværket gås igennem. Der
var vist noget med at der skulle købes en ny bras!
Torsdag d.30. maj køres alle Sebbes løsdele fra Nausten og til Egernsund Skibsværft. Årer, dørk,
hoved, hale, ror, anker, tovværk, fendere, osv.
4. Status på klargøring af Ottar
Bundstokkene mangler at blive tilpasset. Lønningen kræver en tur i svedekassen. Plankerne kan
umiddelbart sættes på. Kurt følger op.
5. Nyt fra jubilæumsudvalget
Der er ved at være styr på det hele både vedr. receptionen på Nausten og festen. Det går lidt sløjt
med tilmeldinger til at hjælpe!
6. Sommertogt
Indtil nu kun to tilmeldte!
7. Vikingemarked d. 15 & 16 juni på Kær Halvø
Vi prøver om vi kan samle frivillige nok til at kunne deltage med Sebbe. Det vil være en god
mulighed for at gøre reklame for Sebbe og skibslaget og evt. få nye medlemmer.
Sebbe skal slæbes, så der skal bruges 2-3 personer hertil. Sebbe skal være bemandet med et par
personer de to dage til at fortælle om Sebbe og skibslaget. Vi har vist opdateret materiale om Sebbe
liggende. Det skal checkes og ellers skal der laves noget nyt.
8. Arbejdsweekender på Nausten
Søndag d. 26. maj, kl.10:00 (Kurt)
Lørdag & Søndag d. 29 & 30. juni, kl.09:00 (Allan)
Lørdag & Søndag d. 13 & 14. juli, kl.?? (Svendsen)
Check også hjemmesiden og facebook.

9. Økonomi
Økonomien blev gennemgået. Det ser godt ud.
10. Evt.
Muligheden for at få trykt T-shirts med Sebbe og dragehoved undersøges.
11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag d.12.06.2019 kl. 19:00 på Nausten

