
Dato: 9/9-21.

Referat af bestyrelsesmøde d. 26/08-21 , kl:18:30 på Nausten.

Tilstede var:  Steen, Nicole, Kurt, Ellen, Jens, fraværende var Svendsen og Søren.

Først nød vi Nicoles kød i mørkegryde, hm, hm, men det gik , ok !!

Dagsorden:

Siden sidst ! (arbejder)!

1)- Sebbe; 

a) – arbejder

b) – Ansøgninger & sponsorater ??????

2) – Status for Ottar.

3) – Arbejdsplan for – Sebbe- Nausten- Ottar.1b

4) – Aktivitetsplan for Arbejder – sejladser – andet.

5) – Danfoss -arrangement aflyst. ( (/09-21.)

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

7) – Medlems-og aspirantliste til ajourføring / Nicole og Steen.!

8) – Allands kommentarer ??

9)-  Nyhedsbrev.

10) – Kølsvin ,medigeudvalget !!! 

11 ) – Næste møde .!!

12)- Eventuelt, !!

1) – Siden sidst :

 Arbejdsdage med  affaldskørsel + oprydning, sortering,af bolte, skruer + ditto.

Gamle skilt fået Gori 22 + ophængt på væggen., ok.!

1b) – Sejlads med Ottar mandag d. 23/08-21, med –Sylvir, Steen,Nicole,Ingrid og Troels, alt fungeret ok.

1c) – Kurt har været Norpå , Peter/værftet var syg, så Kurt  forsøger igen om kontakt med Peter om  de extra 
arbejert  på Sebbe. NbN

2) – Status for Ottar er at mast + sejl fungerer ok ; - NB!! Nye lænsepumpe er monteret og er 100 % funktionel.

3) -  Arbejdsplaner for – Sebbe – Nausten – Ottar.

a) – Sebbe: 

     Mangler ar få linolie -og trætjære,+ linolie igen.!!!Jør

b) – Nausten : 



      Steen kontakter Ralf igen , vi mangler stadig skalller til huset.!!

c) – Pæle til bolværk, mangler stadigvæk at udføres/ Bo Vistisen, opsavning af pæle + trailer til transport af dem.!!

    (Kirke Hørup savværk, + Aabenraa savværk.???

4) – Aktivitetsplan , - Arbejder .- Sejladser – Andet.

   a) – NB ! Benny Jørgensen/skipper, har meldt sig ud af foreningen;  

b) – Steen eer indisponibel i uge 35 , 

c) – Nausten , græsslåning, ++

d) – Sponsorater for Helvedet, !!!!! , Sebbes køl +++++…..????

e)-  Arbejdsdage:

28/08-21, Lørdag., Nausten,

1/09-21 , Onsdagm kl. 10.00, Nausten,

4/09-21 , Lørdag, Nausten.

11/09-21, Lørdag, kl.10.00, Nausten.

25/09-21, Lørdag, kl. 10.00. –” – 

9/10 – 21, Ottar optages på Nausten, 

23/10-21 , Lørdag, kl. 10.00,Nausten.

Attt !!!! Juleafslutning d. 4/12-21, på Nausten, kl. 10.00. ( Gløgg + æbelskiver)!!

5) – Ajour på medlemslister, Nicolle, Nicolle , NICOLE, !!!!!!, ???????

6) – Allans kommentarer, svæver frit i luften, endnu, ???? hm, hm,!!

7) – Nyhedsbrev, + Kølsvinet, vi afventer, hm, selvfølgelig snarest!!

8) – Næste møde er d. 11/09-21, kl. 14.00 på Nausten, Jens står for frokosten ..!!mm.hm.!

9) – Eventuelt, Sponsorater, lås + ny nøgle til toiletter.

Med skibslagshilsen / Jens,




