
Dato: 01/08-21.

Refarat af Bestyrelsesmøde 21/07-21, kl 18:30 på Nausten

Tilstede var Steen, Kurt, Nicole, Ellen, Jens, Peter , minus Søren, som kom senere, ok.

Dagsorden:

1) siden sidst.

2) Status for Sebbe (steen )

3) Status for Ottar- mast !

4) Medlemsliste/asprirantliste (Nicole).

5) Kommunikationsplan-godkendelse (Medieudvalget).

6) Status for hjemmesiden (Steen)

7) Armbejdsplaner – Sebbe – Naust - Ottar .

8) Aktivitetsplan – arbejder – sejladser – andet.

9) Kommercielt arrangement – Danfoss Power Solution (Steen)

10) Skibslagsfest . 

11) Kølsvin , Medieudvalget.

12) Samarbejde med Hjortespring og Nydam.

13) Næste møde !

14) Eventuelt.

Mødet blev indledt med overdådig pandekagespisning med blåbærmarmelade  samt diverse søde 
sager, egenhændigt tillavet af formand Steen, alle var begejstret for denne smagsoplevelse.

Ad 1)

Græsslåning  og  oprydning generel er igangsat.

- Der arbejdes på opsætning af hylder under arbejdsbænk på Nausten , med indkøb af 
hyldeknægte, ok.

- Samt skrabning af Sebbe i Augb. Havn , + Gori 22 under dørken.

- Status for arbejdet med nye mast til Ottar.
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Ad2) – Status for Sebbe:

- Gennemgået d. 20/07 -21, af Jørgen- og Bjørn sandholt sammen med Steen W.

- Idet der er opstået yderligere reparationer af dårligt træværk i 3-bordgang i stb. Side med 
svamp i træværket, hvilket skal udskiftes, det samme gør sig gældende i bb.side ved 5-og 6-
bordplanker agter.

- Ditto for diverse knæ og indenbordsplanker.

- Hele Sebbe skrabes indvendigt , + behandles med  Gori 22.

Der arbejdes mere intens på Sponsorplan for kølarbejdet på Sebbe + yderligerereparationer , 
som Kurt Bille vil arbejde på med værftet i Limfjorden.

Pkt. 3) – Status for Ottar:

Bjørn afgår til Færøerne d. 27/07-21 og kommer først hjem i september måned.

Dette har affødt en ny revurdering af masten til Ottar som følger:

- Efter Steens og Kurts vurdering genanvender vi den gamle mast ,  som afkortes med ca . 38 
cm, og vi tilpasser nu masten som førhen , dog med ca. 40 cm kortere, dette skulle ikke 
påvirke sejlføringen som førhen, og vi har dermed større arbejdsrum for og tid til at tilpasse 
den nye mast ordentligt.

- ( Da både Bjørn, Søren og vi andre kan afse tid til mere hensigtsmæssig  arbejdsplan for 
arbejdet med Sebbe og Ottar + Nausten..)

Pkt4) – Medlems-og aspirantliste ajoursføres af Nicole og Solvej.

Pkt.5) – Kommunikationsplan- godkendelse af medieudvalget/ (Steen, Kurt, Peter); - er gennemgået og 
godkendt af bestyrelsen dags dato.

Planen medtages på hjemmesiden og udlægges på Kølsvinet, og er dermed godkendt, som anført.

Pkt.6) – Status for hjemmesiden ( Steen).

Links  for Nydam og Hjortespringsbåden indarbejdes, samt til Freja Byrding.

- Diverse billeder for Gallerie ajourføres.

- NB !  Hvordan med Dropbox !!!

Pkt.7) – Arbejdsplaner for – Sebbe – Naust – Ottar.

- Indenbords afskrabning og behandling med Gori 22.

- (Dette er udført i weekend, og i uge 30,  d. 26/07 ,27/07, 28/07, færdigt arbejde d. 28/7 på 
Sebbe.For Nausten henstår græsslåninng pr. 14.dag, samt beklædning med 
granskaller/Ralf(misset kontakt), finder anden løsning.!  ok.

- NB! Pæle til nedramning , Bo Vistisen har nogle, ok.
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Pkt.8)- , er indarbejdet i Pkt. 3, under Sebbe, Ottar og Nausten.

- Ottars mast er hermed løst som anført  under pkt. 3, med  genanvendelse af gamle mast som 
angivet.

Pkt.9)- Kommercielt arrangement er udsat, til(/09-21,  Danfoss Power Solution.

Pkt.10) – Skibslagsfest er udsat til senere.

Pkt.11) – Medieudvalget arbejder på Nyhedsbrev til alle medlemmer.!!

Pkt 12) – Samarbejde med Nydam og Hjortespring, udsættes indtil videre !!

Pkt. 13) – Næste møde er d. 4/08-21, kl. 18:30 på Nausten, Ellen står for maden !

Pkt. 14)- Eventuelt !!

Med skibslagshilsen 

Jens Estoft/sekretær.

Mail: je2250@bbsyd.dk
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