
Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 19.4.2018 – Hos Dennis

Deltagere: Allan, Søren, Kurt, Dennis, Nicole

1. Status Sebbe:

Udskiftning af planker og endelig reparationer: medio. September (mundtlig aftale)

Råen: 7,9 m. ask. Der fastholdes at værftet laver den. Peter er i kontakt med filmselskab mht. refundering 

som skade.

Søsætning: der er mundtlig aftale om at værftet sørger for at gøre Sebbe sø klar til Romregatta med 

lapning der hvor det er nødvendigt, ny rå og søsætning.

Søren og Peter kontakter værftet m.h.t. kontrakt og skriftlig aftale om:

- at det ikke koster ekstra for klargørelse til søsætning nu i april

- hvornår blev Sebbe endelig klar

- hvad det betales og hvornår

2. Status Romregatta:

Årene: ikke stor prioritering. De gamle kan bruges.

Maling af de nye: 3l. linolie til 1 l. Gori 22

Dennis sørger for indkøb af pensler, male måtte, stål børster til weekend.

Allan sørger for indkøb af tjære, linolie, handsker, bøtter. 

Bundmaling har vi. Tak Dean.

Tilmelding: 13 vokser, 6 børn

Søsætning, torsdag den 26 eller fredag den 27. Dennis aftaler dette med værftet. Værftet sørger for 

pumpen. 

3. Status Ottar:

Træ: Allan har sørget for sponsorat. Vi beholder træ fra værftet. Jørgen kan gå i gang.

Kobber nagler: Kurt bestiller dem ved Slette Strand

4. Status Fie / Sebbeline:

Der er besluttet at købe Sebbeline.



Der kommer en ekstra regning fra Kegnæs Båd for tjek og servicering.

5. 50 år Jubilæum for Sebbe:

Referat fra sidste møde er på vej. Næste udvalgsmøde er i juni.

6. Evt. 

Fond ansøgning: Tuborg? Lokale Sparekasse?

Børn: gratis sammen med forældre, indtil 16 år.

Sørens: Malou 05.05.12, Magnus 09.05.07, Mathias 03.12.04 registeres

Forespørgsel til en sejltur: ca. 15 deltagere, mellem den 9. – 19. juni, fra Palle Fløe.  Forslag 150 kr. per 

deltagere som støtte/aspirant medlemskab. Svar afventes.

NÆSTE MØDE: torsdag den 17.  maj. Kl. 19.00 hos Nicole

Tak til Dennis og Dina for kaffe, brød, ost, småkager, frugter og udsigt til Flensborg Fjord.

Nicole den 24.4.2018


