
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 02.09.2020

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

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.

2. Status på Sebbe
Rigningen sættes torsdag d.17.09.2020 if. med klargøring til efterårssejlads d.17-20.09.2020.
Tilbud på reparation af Sebbe blev godkendt. Transport frem og tilbage bliver i alt 20.000 DKK.
Fondsansøgningerne kan begynde. 
Sebbe bliver i vandet over vinteren. Et træskib har det bedst i vandet!
Vi køber ikke et spil til ophal af Sebbe før vi har set et tilsvarende i brug.

3. Status på Ottar 
Ottar mangler 6 klamper forskibs og 2 agter samt nye fortøjninger. Kurt ser om Brag Søsport har 
noget tovværk til fortøjninger (15 mm) samt ”gummikødben”. Der er ophørsudsalg hos Brag Søsport
med store rabatter. Der anskaffes en vandtæt krudtkasse til Ottar samt en logbog. På sigt skal 
logbogen være elektronisk.
Ottar skal på et tidspunkt op i ca. 14 dage for at få lavet det, som ikke kan laves i vandet.
Det bedste tidspunkt for et træskib er april/maj. Der er nok fugt til at skibet ikke tager skade og 
varmt nok til at maling kan tørre.

4. Status på Nausten
Granskallerne skal udskiftes, men det haster ikke.
Nausten skal løbende vedligeholdes mht. oprydning, græsslåning, bortskaffelse af affald, osv.
Det kommer mest til at foregå på den ugentlige mødedag om torsdagen.

5. Kommunikation
For at forbedre informationen om, hvad der sker i skibslaget, så blev det besluttet at udsende et 
elektronisk nyhedsbrev ”Sebbe Als – siden sidst”. Første udgave er lige på trapperne.

6. Aktiviteter
Der holdes fast ved den ugentlige mødedag på Nausten kl.17-21. Aktiviteterne vil være 
vedligeholdelse af skibe og Nausten samt ikke mindst sejlads, hygge og undervisning i knob & 
splejsninger samt hvad medlemmerne kan finde på!
Lørdag d.05.12.2020, kl.13 er der julehygge på Nausten.
Der sejles efterårstur med Sebbe d.17-20.09.2020. Turen går mod Barsø, men alt afhænger 
selvfølgelig af vinden. Der er stadig plads til flere!

7. Medlemskaber
Bestyrelsen ser på de forskellige former for medlemskab af skibslaget som aftalt på sidste 
generalforsamling. Allan laver et udkast.

8. Økonomi
Intet nyt. Økonomien ser fin ud.

9. Evt.
Det blev diskuteret om Nausten kan bruges af medlemmer til at holde arrangementer. Der var 
enighed om, at det er en god ide, da det er en god måde at trække folk til Nausten og blive inspireret 
af stemningen og beliggenheden og derved få lyst til at blive medlem af skibslaget.



10. Dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag d.07.10.2020, Kl. 19:00. Nausten.

Birgit


