
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 06.11.2020

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

Referat:

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt.

2. Status på Sebbe
Sebbe ryddes for løsdele, som fragtes til Nausten. Det vil ske på arbejdslørdagen d.07.11.2020. 
Kurt vil være bestyrelsesrepræsentant og kontaktperson til værftet, hvor Sebbe skal renoveres, hvis 
vi får indsamlet tilstrækkeligt med sponsorpenge. Steen og Peter står for papirarbejdet og for 
ansøgning af sponsorater. De koordinerer med Kurt.

3. Status på Ottar 
Ottar tages op i Nausten for at den kan laves helt færdig over vinteren. Vi håber på et tidligt forår, så 
den hurtigt kan komme i vandet igen og vi kan komme ud at sejle.

4. Bådpladser og forsikringer
Sebbelines forsikring og bådplads afmeldes. Desuden sikres Sebbes havneplads og forsikring for 
vinteren. Det hele klarer Solvej.

5. Status på Nausten
Der mangler stadig lidt oprydning.

Brofagene tages ind så snart de ikke skal bruges længere i denne sæson.

Skalbrædderne skal skiftes. Det er ikke en hastesag, men det skal gøres på et tidspunkt. Ralf ser om 
han kan skaffe nogle brædder.

Søren kom med et forslag om at lave en overdækket bålplads, så vi kan samles mere udenfor. Er der 
bare lidt nedbør, så fortrænger vi til Naustens opholdsrum, som er meget lille. I disse covid-19 tiden, 
som nemt kan komme til at vare længe, kan vi kun være få personer derinde. Desuden vil et 
overdækket område forlænge sæsonen udenfor. 

Der anskaffes sækkelærred, som skal agere filter for alger og tang ved højvande. Det diskuteres 
hvordan det skal monteres på portene.

Et spil til Nausten undersøges stadig. Hvis det bliver et el-spil, så skal det sikres, at det ikke bliver 
vådt, f.eks. ved højvande.

6. Aktiviteter
Vi mødes ikke længere torsdag aften på Nausten, da det er blevet for mørkt.

Hygge- og arbejdslørdage aftale fra gang til gang og annonceres på hjemmesiden og på facebook. 
Tilmelding er nødvendig for at vi kan overholde covid-19 restriktionerne.

Julehygge lørdag d.05.12.2020 bliver vi desværre nød til at aflyse pga. covid-19 restriktioner. Der er 
ikke plads til at overholde afstandskravet og forsamlingsforbuddet på maksimum 10 personer vil 
med stor sandsynlighed blive forlænget.



7. Generalforsamling
Generalforsamlingen holdes i Sejlklubben, lørdag d.16.01.2021. 
Skibslagsmøde (uden for referat) kl 15.00 og generalforsamlingen kl.16.00.
Hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen pga. forsamlingsforbud, så bliver 
generalforsamlingen flyttet.
Allan havde lavet et udkast til indkaldelsen, som blev godkendt. 

8. Økonomi
Økonomien ser fin ud.
Kommunen skal vide, hvad pengene bruges til. Derfor skal fakturaer fremover mærkes med enten 
”Sebbe”, ”Ottar” eller ”Nausten”.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Fredag d.07.01.2021, Kl. 19:00 hos Solvej.
Et af punkterne bliver gennemgang af indkomne forslag til generalforsamlingen.

10. Evt.
Vi mangler beskrivelser af nødvendige opgaver omkring skibene, f.eks. montering/afmontering af 
mast, rigning, fæstning af sejl til rå, fortøjninger/spring osv. Dette til oplæring af nye medlemmer og 
dem som endnu ikke har fået det lært eller som skal have den genopfrisket. Der er for få der kan. 
I stedet for traditionel tekst og evt. billeder kunne vi optage instruktionsvideoer og lægge dem på 
YouTube. Udover at være uddannelsesmateriale vil sådanne videoer også være reklame for 
skibslaget. 

Birgit


