
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 12.06.2019

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

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

2. Status på klargøring af Ottar
Bundstokkene er sat i om ca. 14 dage. Bundstokkene er en forudsætning for, at Ottar kan flyttes, hvis
det bliver nødvendigt.

3. Nyt fra jubilæumsudvalget. Tilmeldinger fra skibslaget, skibe, VIP'er, personer. 
Har vi hjælpere nok? Skal vi til at ringe rundt? osv.
Vi har fået et godt tilbud på maden til festen fra ”BS Food/sandvejs dinner tranportable”, som vi har 
accepteret. Tilmeldingerne er begyndt at strømme ind, ca. 110 tilmeldte.
Nu mangler vi, at skaffe hjælpere nok til at afvikle hele arrangementet! 
Allan laver en telefonliste over tilmeldte skibslagsmedlemmer, som ikke har skrevet sig på 
arbejdslisten. Listen opdeles og sendes til bestyrelsen, som deles om at ringe rundt og opfordre 
medlemmer til at melde sig til opgaver if. med jubilæet.  

Der er ikke blevet aftalt dato for det næste møde i jubilæumsudvalget. Birgit indkalder til torsdag 
d.27/6, kl.18 på Nausten.

4. T-shirts med Sebbe logo til jubilæet
Søren er godt i gang. Første prioritet er at have dem klar til jubilæet, så alle skibslagsmedlemmer har
en Sebbe T-shirt på.

5. Arbejdsweekender og aftener på Nausten på hjemmeside og facebook. Har vi behov for en 
weekend mere eller flere arbejdsaftener på Nausten inden jubilæet?
Der er to arbejdsweekender inden jubilæet. Det er ikke muligt at få flere klemt ind i kalenderen. 

Lørdag & Søndag d. 29. & 30. juni, kl.09:00 (Allan) Broen sættes op. Kurt skaffer træ.
Lørdag & Søndag d. 13. & 14. juli, kl.09:00 (Svendsen) Klargøring til receptionen.

Derudover er der alle torsdage fra kl.17:00 på Nausten. Medbring gerne din aftensmad, som kan 
tilberedes på grillen.
Check også hjemmesiden og facebook.

6. Økonomi
Økonomien blev godkendt.

7. Dato for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d.02.07.2019 kl. 19:00 på Nausten

8. Evt.
Skibslaget har modtaget en invitation til deltagelse i åbning af Byens Havn fredag d. 28. juni. 
Desværre har skibslaget ikke ressourcer til at deltage med Sebbe, da alle kræfter bruges på det 
forestående jubilæum. Allan melder afbud.

Bestyrelsen har modtaget et udkast fra Steen & Svendsen til en pressemeddelelse if. med jubilæet. 
Fint arbejde, som bestyrelsen godkendte. Allen giver besked.


