
Sebbe Als
Bestyrelsesmøde d. 06.05.2021

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

Referat:

1. Generalforsamling
Dato og sted: Lørdag d.19.06.2021, kl. 13:00 på Nausten
Indkaldelse udsendes. 
Bestyrelsen aftale bestyrelsesmøde efter de indkomne forslag er modtaget.

Program for dagen, hvor der afholdes generalforsamling (19.06.2021)

10:00 Vi mødes ved Sebbe på havnen i Augustenborg og ror/bugserer Sebbe ud til Nausten
 12:00 Skibslagsmøde (udenfor referat) og en let frokost

13:00 Generalforsamling iht. vedtægterne
??? Efter generalforsamlingen trækkes Sebbe op i Nausten

2. Sebbe
Sebbe trænger til mange kærlige hænder. 
Sebbe skal være på land så kort tid som muligt for ikke at tørre ud. Der skal derfor lægges en 
koncentreret indsats i at få Sebbe gjort sejlklar.

Program for klargøring og søsætning og Sebbe samt Skt. Hans aften
Søndag d.20/6, kl. 10-16 Arbejde på Sebbe 
Mandag d.21/6, kl. 17-21 Arbejde på Sebbe
Tirsdag d.22/6, kl. 17-21 Arbejde på Sebbe
Onsdag d.23/6, kl. 17- ? Vi fejre Skt. Hans aften på Nausten. Bål, grill & øl.
Torsdag d.24/6, kl. 17-21 Arbejde på Sebbe (hvis vi ikke er færdige)
Fredag d.25/6, kl. 17-21 Arbejde på Sebbe (hvis vi ikke er færdige)
Lørdag d.26/6, kl. 10 - ? Søsætning af Sebbe. 

”All inclusive”: Let frokost, slæbeøl, afslutning med bål, grill & øl.
Samtidig gentager vi succesen fra sidste år og holder åbent hus som 
formidles via de sociale medier

Sebbe forventes snart at skulle igennem en gennemgribende renovering, hvor bl.a. kølen skal skiftes.
Kølen koster 40.000 kr., som forudbetales. 

3. Bro
Der afsættes op til 10.000 kr. til leje af en rambuk og køb af pæle, så skibslaget kan få en solid bro
ved Nausten.

4. Aktiviteter 
En aften på Nausten finder sted hver onsdag kl. 17-21 i sommerhalvåret. 
Er det sejlvejr, kan vi også tage ud at sejle.

5. Nye medlemmer
Ellen er af en enstemmig bestyrelse blevet optaget som medlemmer af skibslaget. 

Birgit


