
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 24.05.2020

Sted: Nausten
Deltagere: Allan, Kurt, Katrin, Nicole & Birgit
Fraværende: Søren, Solvej 

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.

2. Anskaffelser
• Nye forskallingsbrædder
• Lysarmatur (LED)
• Arbejdsborde, der kan klappes sammen
• Ny eller brugt græsslåmaskine
• Elektrisk spil til Sebbe. Har set på et, som kan trække 6 tons. Søren involveres.

3. Status på Sebbe
Sebbes årer og batteridrevne pumpe transporteres til Nausten på Kurts trailer.
Batteriet til pumpen lades op en onsdag, hvor der er folk på Nausten. 
Derefter flyttes pumpe og batteri til Slotsalle.
Lørdag d.04.07.2020 skal Sebbe trækkes op ved Nausten for at blive renset i bunden og inspiceret af 
fagfolk. Derefter skal Sebbe i vandet igen samme dag.
Vi mødes på Nausten kl. 09:00 og spiser morgenmad sammen. Sebbe sejles (slæbes eller ros) fra 
havnen til Nausten, hales op, renses, inspiceres og søsættes igen. Vi er færdige ca. kl.17.

4. Status på Ottar & Midsommerarrangement
Ottar er snart klar til søsætning efter rigtige mange timers arbejder. Den ser fantastisk ud. 
Kurt er tovholder for færdiggørelsen og Steen søger for løbende ajourføring af Ottars 
arbejdsplan. 
Søsætning af Ottar finder sted lørdag d.27.06.2020, hvor vi også holder et Midsommerarrangement.
Vi inviterer både Nydam og Hjortespring (vi satser på at forsamlingsantallet som planlagt er hævet 
til 30-50 personer - om Corona vil!)
Vi mødes kl.14:00 på Nausten og planlægger søsætningen over en kop kaffe med kage til.
Derefter søsætter vi Ottar og slutter af med grill og hygge. 
Tilmelding er nødvendig pga. forplejningen. Det koster 50 kr. for kaffe, kage og grill.
Tilmelding til Nicole på mail eller SMS. Tlf. nr. 40639612, Email: nicole@sebbeals.dk
Nicole giver Katrin besked mht. antal tilmeldte, da Katrin sørger for brød m.m.

5. Hygge- og Arbejdslørdag på Nausten
Lørdag d.13.06.2020. Kl.10.
• Behandling af Sebbes årer
• Klargøring af redningsvestene. Udskiftning af patronerne i de nye veste og udskiftning af 

tabletter i de gamle veste
• ?

6. Telefonliste over medlemmer på Nausten
Der ophænges en telefonliste på Nausten over medlemmerne, således det er lettere at ringe, hvis man
lige står og mangler lidt hjælp.

7. Arbejdsplan på hjemmesiden
Arbejdsplanen for Sebbe på hjemmesiden er fra 2019!. Det fjernes. Det er ikke så vigtig at der er en 
arbejdsplan på hjemmesiden. Det vigtigste er, at der findes en arbejdsplan på Nausten.

mailto:nicole@sebbeals.dk


8. Sejladser
Der er på nuværende tidspunkt planer om følgende sejladser. 
Datoer kommer senere, men du kan godt begynde at glæde dig.

• Ottar: Ottar kommer til at ligge en uge i Fynshav, så vi straks er på åbent vand og kan sejle.
• Ottar: En forlænget weekend med Ottar.
• Sebbe: En lørdag med Sebbe
• Sebbe: En tur på Augustenborg Fjord
• Sebbe/Ottar: RomRegatta d.18-20. September. Der er pt. 9 tilmeldte!

Ender det med, at vi skal til RomRegatta i Ottar?

Der undersøges flere muligheder for sejlads.

9. Nyt medlem
Jens Estoft har anmodet om at blive optaget i skibslaget som medlem.
Det har en enstemmig bestyrelse godkendt, så velkommen til Jens som medlem.

10. Økonomi
Økonomien ser fin ud.
Nicole orienterede om nye regler hos kommunen. Vi skal kunne dokumentere vores timer.
Derfor er det vigtig, at der skrives i log-bogen på Nausten, når man har været der.

11. Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag d.15.06.2020, Kl. 19:00. Nausten.

Birgit


