
Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 13.10.2016 

Deltager:  Allan, Jørgen, Nicole 

Afbud: Søren, Solvej, Gitte, Dean 

 

1. Fondsansøgninger 

Tilbud på reparationer: 267.000 kr. + moms til Sebbe 

                                      42.000 kr. + moms til årer 

Allan og Søren følger op. Der laves separate ansøgninger Sebbe/årer 

Reparationer på Sebbe og nye årer i igangsættes hurtigst muligt. Det vil være rart hvis Sebbe var 

”shinet op” til 50 år Jubilæum i 2019. 

Der anmodes om overslag på omkostninger, finansieringsplan og foreningsregnskab ved 

fondsansøgninger over 100.000 kr.  

Allan taler med Steen om LAG økonomisk støtte.  

Deadline for fondansøgning hos Syd Energi er den 1.november. 

 Gitte vil gerne hjælpe næste uge.  

 

2. Økonomi 

Banken: 44.019,82 kr. den 29.9.2016 

Det er rykket for en manglende betaling for 5.000 kr. for Danfoss arrangementet udført den 

5.9.2016 

Kontant hos Nicole: 971,50 kr. 

 

3. Evaluering og økonomi på Nydam/Hjortspring/Sebbe Als arrangement 

Afholdes 27/10 kl. 19.00 på BAKC. Bakkensbro 6 i Ullerup 

Allan og Jørgen deltager.  

Gitte? 

Evaluering af:  

a. Tidspunkt: datoer OK. Hyppighed: ved 2.de år.  

b. Sejladser: OK plan. Plads til forbedring for sejladser (som ikke altid foregik helt som man 

kunne ønske sig) 

c. Mad: OK 

d. ”Transport” til og fra stævnet: OK 

 Økonomi: enige om at foreslå fordeling af overskud 

Andet: spejdertræf i 2017 fra den 22 til den 31. juli  

 

 



 

4. Opgaver 

Status 

a. Materialer: Jørgen sørger for indkøb af 

- brun maling til toiletter 

- kraftig presenning til overdækning af Ottar 

- bund maling til Fie  

b.        Palle Kahlua: Jørgen kontakter Palle og hører om han kan komme den 29. oktober da der         

           er folk på Nausten til optagning af Ottar.  

c.         Ottar vs Sebbe reparation: venter på Palles rådgivning 

d.        Fie vedligehold: vurderes ved optagning  

 

  

5. Begivenheder 

- Arbejdsweekender: hver 3 uger efter plan til og med den 10. december. 

   Næste gang: den 15.10 – den 5.11 – 26.11 – 10.12 

- Optagning af Ottar den 29.10 

- Juleafslutning med gløgg den 10. december 

- Generalforsamling den 14. januar 2017. Nicole sørger for lokalet spejder hytte eller sejlklub 

- På (gen)valg: 

   Solvej  

   Nicole (ønsker ikke genvalg) 

  

6. Andet 

- Busseronner: kan købes individuelt på Bygma med mulighed for ”Sebbe Als” printet på ryggen 

- T-shirts: Allan har fundet en T-shirt med tryk for 180 kr. Jørgen undersøger mulighed for at printe 

   billigere T-shirts.  

 

Næste bestyrelsesmøde: mandag den 7. november kl. 19.00 hos Jørgen 

 


