
Fraværende:  Peter og 2 X Jens

Ad 1. Siden sidst
Der er problemer med ansøgningen om støtte fra LAG-fonden. Den er for svær at udfylde, Steen har fået 
anvist en kontaktperson ved fonden der kan forhåbentlig kan hjælpe.
Kurt har fået tilbudt at Skibslaget kan få del i støttekroner fra OK - tanken i Tinglev. Vi takker gerne ja. 

Ad 2.  Arbejdsopgaver!
Ottars mast: arbejdet er gået lidt i stå, Jørn er på Fæøerne og Bjørn er p.t.
lidt ustabil. Kurt får kontakt med ham og han lover at komme snarest!
Steen vil tage kontakt og om muligt få en aftale istand til næste arbejdsdag d. 9.

Bolværk: pælene er ankommet til Nausten, nu mangler der bare nogle gravhunde.

Skaller - savværket i Skovby vil kontakte Kurt så snart han starter saven igen

Sebbe : Jens finder det billigste tilbud på Gori og får det fragtet til Nausten. Håbet er at vi kan smøre Sebbe 
næste arbejdsdag.

Overdækning til Ottar:  Vi skal have målt op og lavet en tegning, så materialeforbrug kan beregnes og ind-
købes.

Tjek af redningsveste!!
Ad 3  Aktivitetsplan:

kl 10.00 d.9. juli ved Nausten:

Smøre Sebbe
Måle ud til overdækning til Ottar
Tage Ottars mast ned, og starte tilpasning (hvis Bjørn kommer.
Slå græs
(alternativt tjekke redningsveste hvis det regner for meget til udendørs arbejde)

14. juli  Bastilliedag på Nausten.  Der mødes på Dæmningen kl 17.00 og køres samlet til Nausten. 
Hver tager egen mad og drikke med.
23. juli: fortsætte hvor vi slap d. 9.
6. august:   pakke til kulturnat
19. aug. Start kl 9.00 fra Dømningen, Ottar sejles/bugseres til Sønderborg
Hvis noget skal køres til havnen, kan dette kun lade sig gøre før kl 13.00 og kun ad Slotsbakken.
Officiel åbning af kulturnatten kl 17.00  Slut kl 23.00 ??
Tilmelding til ud og hjemtur (afbud fra Nicolle)

Der sendes en mail til alle skippere med en opfordring til at arrangere sejlture med Ottar.  Da det er vigtigt at 
vedligeholde sine færdigheder og det bliver til for lidt sejlads når den eneste skipper der er aktiv er Steen.
Skipperlisten revideres når der kommer svar fra skipperne!

Næstee bestyrelsesmøde d. 29. juli kl 17.00 på Nausten. 

 Et vigtigt punkt på dagsordenen bliver: at få snakket en dagsorden sammen,  så vi kan invitere til et møde 
med Nydam og Hjortspring og andre skibslag om et samarbejde. evt. i Sottrupskov.

Rekrutering af ny medlemmer?


