
Referat af Bestyrelsesmøde for Skibslaget ”Sebbe Als”

Fredag 25/06-21, kl.18:30, på Nausten.

Dagsorden :

1) Spisning

2) Dagsorden for bestyrelsesmøder

3) Generalforsamlingen; - 19/06-21, Nausten, kort gennemgang.

4) Hjemmeside – opdateringer.

5) Arbejdsplaner – Sebbe – Naust – Ottar.

6) Aktivitetsplan – argejder – sejlladser – andet.

7) Medieudvalg – kommunikationsplan – planer.

8) Samarbejde med Nydam og Hjortespringbåden.

9) Næste møde.

10) Eventuelt.

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Steen Weile, Kurt bille, Nicole Møller, Ellen , Jens Estoft;

 - fraværende var nf/Søren Møller, og Peter Svendsen.

1) Spisning ; - blev gennemtykket med stor nydelse, af os alle, idet Kurt havde indkøbt højt belagt smørrebrød, 
som blev behørigt nedsvælget øl ditto.

2) NB?? (gamle dagsorden bibeholdes).

3) Generalforsamlingen d. 19/06 blev kort kommenteret, idet referat af den bliver lavet af tidligere sekretær 
Birgit Jørgensen, fremsendes senere.

4) Hjemmeside og opdateringer.

Denne fortsætter som nu, idet Steen bemærkede at han har et stort billedarkiv, som kan ajourføre nuværende 
Galleri, samt skibslagets virke og historie.

Samt links til ” Nydam Tveir” og Hjortespringbåden.

PS ! Fremover bliver hjemmesiden vedligeholdt af nye webmaster, Anders Weile.

5) Arbejdsplaner for :  Sebbe – Nausten – Ottar:

Sebbe: 

a) - Afskrabes i bunden, alt løs maling afskrabes,

b) – efter afskrabning, males med gori22,

c) – efter maling, ilægges dørkplader , samt årer til 4 mand, udføres efter arbejdsplan.

d)- Der fremstilles dataplakette til Sebbe, med bådens data, til information for plublikum, som opsættes 
ved/på ”Sebbe”, når den ligger i Augustenborg havn.
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  Nausten:

a)– Udskårne træpaneler behandles med Gori22 + linolie (pyntebordet)./Gori22 indkøbes.

-b)- Pælearbejde/ granhalvskaller på siderne af huset indkøbes; - Ralf kontaktes af Steen !.

c) – Overdækning af bålplads/halvtag ;- projekt udarbejdes !

d)- Træet på nordsiden af huset, beskæres.

e) – Tidsplan udarbejdes.

Ottar:

a) – Bjørn undersøger nye mast ; - samt arbejder på topbeslag og tilpasning af nye mastefod .

Dette skal færdiggøres inden 15/07-21, hvor  Bjørn tager på ferie til Færøerne !

b) – Endvidere arbejdes der på 3 stk beslag for Råsejlføringen i stb og bb side ved forskellige vindforhold som var 
udført på oprindelige udgave af Ottar.

c) – Klamper eftergås for løsgående .

d) – Rælingen behandles med Benarolie igen.

e) – Plan for ophaling af Ottar udarbejdes.

f)

6) Aktivitetsplaner:

Nausten:

a)- Vedrørende granskaller; - Holdbi savværk,  disse bestilles, Ralf kontaktes !

b) - Græsslåning hver 14`dag på Nausten.

Følgende arbejdsdage er planlagt:

I: Onsdag 30/6-21, kl: 16:00 ved Dæmningen, Augustenborg havn.

( Støvsuger og skrabere skaffes, Steen er tovholder )

II:  Lørdag d. 3/07-21, kl: 10:00

               Vi deles i 2 hold, et til nausten og et til Aug.borg havn.

III:  Onsdag 14/07-21 , kl.16:00, (Bastilliedag !)

                 Arbejde på Nausten. ( Ellen er tovholder !).

IV:  Lørdag 17/07-21, kl: 10:00, på Nausten. (Jens er tovholder !).
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Vedrørende ferier:

Steen er indisponibel i uge 28/, 12/7-18/7-21.

Søren/nf. Kan kun være med i ulige uger, og holder ferie i uge 28. Er disponibel i uge 29, alle dage undtaget 
weekender.

I August måned planlægges skibslagsfest og møde, formentlig d. 21/8 + 22/8-21, kl ???

Detailprogram udarbejdes senere !!

7) – Medieudvalget:

a)- Steen , Kurt og Peter Svendsen udarbejder plan for dette, udfra oplæg fra Allan Jensen.

        8)- Samarbejde med Hjortespringbåden og Nydam- båden etableres.

              b) – Kontakt  med Nydam og Hjotespringbåden, etableres, skibslagene snakker sammen !!

9) – Nyt bestyrelsesmøde i uge 29, d. 21/07-21, kl: 18:30, på Nausten. ( Steen står for spisning !!)

10)-Eventuelt:

Medlemsliste for skibslaget ajourføres. ( Solvej og Allan ).

Skibslagshilsen 

Jens Estoft.
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