Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 18.11.2019
Sted:
Deltagere:
Fraværende:

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

Referat:
1. Godkendelse af sidste referat
Der var ingen kommentarer til referatet.
2. Status på klargøring af Ottar
Der arbejdes på Ottar. Arbejdet skrider godt fremad. Svedekassen skal snart i brug og den vil fylde
godt på gulvet. Hold øje med hjemmesiden og facebook. Hvis der mangler folk, så bliver det
annonceret der.
Kommer man på Nausten, så må man ikke røre noget!
3. Flytning af Sebbe
Flytning af Sebbe til en bådplads ved Fjordhotellet er under planlægning. Der arbejdes på at finde en
skipper og en dato. Så snart det er fastlagt meldes dato og tidspunkt ud. Vi regner med at bruge
mastekranen til at lægge masten den. Mast og rå bliver på Sebbe. Årene samt hoved og hale køres på
Nausten. Tovværket køres på Slotsalle. Alt i alt skal vi være 4 – 5 personer.
Derefter tages Sebbeline tages op.
Der er ingen strøm ved den nye bådplads. Sebbe skal derfor tømmes med batteripumpe.
Der anskaffes to batterier, så den ene kan lades op, mens det andet er i brug.
4. Forespørgsel om at være sponsor for Sønderborg tilflytterservice (Sønderborg kommune,
Erhvervsservice)
Skibslaget har modtaget en forespørgsel om at lave et eller flere arrangementer for tilflyttere til
Sønderborg kommune. Det mener vi er en god ide, da det vil udbrede kendskabet til skibslaget.
Der sendes en tekst om Sebbe til Sønderborg kommune, Erhvervsservice, som kan bruges på
hjemmesiden. Teksten vil komme på kommunens hjemmesiden ved udgangen af november eller i
starten af december.
5. Julehygge
Allan og Kathrin har styr på det. Der er dog ikke så mange tilmeldte! Det kan nås endnu!
6. Dato og indkaldelse til generalforsamling
Afholdes søndag d.12.01.2020. Indkaldelsen udsendes d.19.11.2019
Der udsendes et nyhedsbrev lige inden generalforsamlingen.
7. Økonomi
Ingen kommentarer. Skibslaget har en sund økonomi.
8. Brug af udvalg i skibslaget
Det blev kort diskuteret om skibslaget kunne have fordel af at have flere selvstyrende udvalg.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Umiddelbart før generalforsamlingen d.12.01.2020

Birgit

