
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 07.10.2020

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

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.

2. Status på Sebbe
Den planlagte efterårssejlads d.17-20.09.2020 blev desværre aflyst pga. corona. Derfor ligger Sebbe 
stadig uden rig. Det er usandsynlig, at Sebbe kommer ud at sejle i denne sæson. Da Sebbe ligger 
bedre uden rig vinteren over kommer riggen ikke på. Skulle der opstå en hel speciel lejlighed, hvor 
Sebbe skal fremstå så original og præsentabel som muligt, vil riggen blive sat.

3. Status på Ottar 
Ottar mangler beslag.

4. Følgebåd
Skal skibslaget købe en ny følgebåd som erstatning for Sebbeline eller skal det være muligt at 
anvende en påhængsmotor på Sebbe og Ottar? 
Evt. brug af påhængsmotor skal baseres på Roskilde Vikingeskibsmuseets erfaringer med brug af 
påhængsmotor. Det undersøges om en påhængsmotor vil gøre det muligt if. søfartsreglerne at 
reducere antallet af besætningsmedlemmer på et skib med Sebbes længde. Er der muligt, vil det øge 
mulighederne for at sejle, hvis Sebbe kan sejles med en mindre besætning end i dag og at der ikke 
skal ros i modvind.

5. Status på Nausten
Det blev diskuteret om der skulle trækkes et ny strømkabel med højere kapacitet til Nausten. 
Det blev sat på ”hold” indtil behovet viser sig.

6. Kommunikation
Som en del af den nye kommunikationspolitik, blev det besluttet at ændre skibslagets facebook-
gruppe til en lukket gruppe, så kun medlemmer og aspiranter kan læse og skrive med. Herved kan 
interne diskussioner holdes for ”lukkede døre”.
Skibslagets facebook-side og hjemmesiden skal fremover præsentere skibslaget udadtil ved at 
orientere om arrangementer, aktiviteter og andet positivt, som vil være god reklame for skibslaget.

For at forbedre kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse opdeles bestyrelsesmøderne i to 
halvdele. Den første time er åben for alle medlemmer og aspiranter og alle er velkommen til at 
bringe emner på banen. Den sidste time er udelukkende for bestyrelsen. 
Dette vil træde i kraft til foråret, hvor det igen er lyst om aftenen og varmt nok til at holde 
bestyrelsesmøderne på Nausten. 

7. Aktiviteter
Der holdes fast ved den ugentlige mødedag på Nausten, torsdag kl.17-21. Dette så længe det stadig 
er muligt at få minimum en time med dagslys nok til at arbejde udenfor og det ikke er for koldt.
For kommende aktiviteter, så hold øje med hjemmesiden og facebook.

8. Rekruttering af nye medlemmer
Viggo er kommet med et forslag om at forsøge at rekruttere nye aspiranter/medlemmer på 
efterskoler. Klargøring af skibe og weekendsejladser i nærområdet vil kunne tilpasses efterskolernes 
planer. Ideen er god og den arbejdes der videre med. 



Vi må dog erkender, at vi nok går et udfordrende år i møde mht. afholdelse af sejladser og 
arrangementer med mange deltagere og tæt kontakt, da der er lille sandsynlighed for, at kampen mod
Corona er vundet til næste år og det sociale liv givet frit.

9. Medlemskaber
Allan har lavet et udkast, som blev godkendt af resten af bestyrelsen. Vedtægterne opdateres.

10. Generalforsamling
Vi forsøger at få sejlklubbens klubhus til afholdelse af Generalforsamlingen. Mulige datoer er lørdag
d.09.01.2021 eller lørdag d.16.01.2021.

11. Økonomi
Intet nyt. Økonomien ser fin ud.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde
Fredag d.06.11.2020, Kl. 19:00 hos Solvej.

Birgit


