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Dato: 17/08-21.

Referat af Bestyr.møde på Nausten , d.4/08-21, kl: 18:30.

Tilstede var , Steen, Kurt, Nicole, Ellen, Svendsen, Jens. (NF Søren var fraværende ).

Dagsorden:

Siden sidst; (arbejder! ).

1) Status for Sebbe

a) Ekstra reparationer,

b) Ansøgninger, (Sponsorer !!!)

c) Hvad gør vi nu ?

2) Status for Ottar – masten !

3) Arbejdsplaner – Sebbe – Nausten – Ottar

4) Aktivitetsplan – arbejder – sejladser – andet !!

5) Kommercielt arrangement – Danfoss Power Solution, d. 8/09-21, kl:16.00, tovholder/Steen .

6) Samarbejde med Hjortespring og Nydam.

7) Skibslagsfest droppes ??

8) Medlemsliste /aspirantliste ajourføres /Nicole !

9) Allans Kommentarer gennemgås.

10) Nyhedsbrev.

11) Kølsvin, Medieudvalget.

12) Næste møde.

13) Eventuelt.

Vi startede med udsøgt vegetarret af Fetaost, vandmelon + kerner og satat, samt hjemmebag  kreeret af Ellen; alle var 
veltilfredse med denne grønne alternativ.

1) Siden sidst:

Steen informerede om besøg af Mia + veninder , som ville overnatte på Nausten  d. 7/8.

-

Så fik vi opsat hylder under arbejdsbordet på Nausten, d. 31/07-21, samt generel oprydning.

1a) – Sebbe er færdigskrabet for gammel maling og skidt , indenbords under dørken + grundet med Gori 22 .
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         Steen , Svendsen og jeg har gennemgået Sebbe indenbords for dårligt træværk i Stb.  Og Bb.side , som vi mener 
skal repareres på værftet.( Digitalt foto af dette er udført d. 8/08-21, på Sebbe ).

1b) – Ansøgninger ; - afventes via Kurt og Peter fra værftet !!

1c) – Hvad gør vi nu, se 1b, vi afventer høring fra værftet !

2) – Status for Ottar/masten;

Masten skal tilpasses !

Arbejdet med den nye mast er stillet i bero, indtil Bjørn kommer tilbage fra Færøerne i September.

3) – Arbejdsplaner – Sebbe – Nausten – Ottar.

a) – Sebbe:  

20 % trætjære + linolie/80 % på dørken

b) – ovenfor dørken ,påføres linolie, og sort maling.

Nausten: 

a) – Græsslåning

          b)-    Bolværk: Bo har 2 pæle som skal opskæres i 6 stykker.

                   Samt bruge gamle mast til resten.

b) – Skaller udenpå Nasten, nb! Gelsted på Fyn eller alternativ.

Der skal anvendes ca. 100 stk. som behandles med Gori 22 inden opsætning.

Steen rykker endnu engang på Ralf.

4)- Aktivitetsplan – Arbejder – sejladser – andet.

Sebbe:

Rengøring og oliering af Sebbe er udført d. 11/08, + 14/08-21, (uge 32 ).

Nb!! ( Der henstår oliering med trætjære/linolie samt maling over dørken!!).

Ottar:

Gamle mast er tilpasset og opsat på Ottar, ( 8/8-21), endvidere har Steen monteret sejlet , d.12/8-21

Har monteret spændebånd på masten d. 18/8., Jens.

Ottar er derfor sejlklar fra uge 33/34
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Arbejder:

- Onsdag 18/8-21, kl1000, på Nausten.

- Lørdag 21/8-21  , kl 19.00 –” –

- Muligvis sejlads Søndag d. 22/8-21 kl :1600.

- Uge 34, Onsdag 25/8-21, kl 10.00 på Nausten.

5)– Kommercielt arrangement d.8/09-21, kl: 16.00 for Danfoss Power Solution; - planlægges pr. 25/8-21

Med besætning/4 mand + 2 på havnen og 2 på Nausten.

6) – Samarbejde med Hjortespring og Nydam stilles i bero !!

7) – Skibslagsfest , droppes!

8) – Medlemsliste og aspiranter, ajourføres og rykkere udsendes pr. mail.

     Steen og Nicole har afsendt dem pr. uge 33.

Alle rykkere får besked op betaling via Bankto. Eller mobilpay.

9) – Allans kommentarer gennemgås, der arbejdes med dette !

10) – Nyhedsbrev, formentlig i uge 34.

          ( Steen , Kurt og Svendsen ).

11) – Kølsvin, - medieudvalget arbejder på det!

12) – Næste Bestyrelsesmøde er d. 26/08-21, kl: 18:30 på Nausten.

14) – Eventuelt, iab. Mødet sluttet i god ro og orden, kl21:30.

***********************************************************************

Skibslagshilsen Jens.


