
Sebbe Als – Bestyrelsesmøde den 18. marts 2018 på Nausten

Deltagere: Allan, Søren, Solvej, Kurt, Dennis, Nicole

1. Rekonstituering af bestyrelsen

Dennis overtager Jørgens post som materialeforvalter

Nicole bliver 1. suppleant/sekretær 

2. Drøftelse af Sebbes reparation – hvad gør vi?

Jørgen og Kurt kontakter værftet for at holde et besluttende møde i den kommende

uge:

- hvornår bliver Sebbe færdig (bindende aftale)

- en ”lappeløsning” for at deltage til Rumregatta” er ikke ønskelig da det medfører

ekstra arbejde for os (rigning og afrigning af skibet) og en risiko på forværring af de

nuværende skader.

- reparation af Ottar bliver forsinket da vi er afhængig at få planker fra overskud af

det træ der skal bruges til Sebbe for at starte arbejdet. Ottar har derfor ikke stor

chance for at blive færdig og så være med til Rumregatta.

- kompensation for forsinkelse med ”sponsorering” af træ til Ottar? Så kan denne

måske blive klar til Rumregatta.

Dennis kontakter Viggo for at drøfte mulighed for at Freja deltager til Rumregatta i

stedet for Sebbe.

3. Evt.

Udgifterne  til  diverse  materiale  budgetteret  til  2000  kr  i  2017  mangler

specifikationer da Jørgen Tang desværre ikke er bland os mere. Der er købt nagler til

Ottar.  Maling  og  materiale,  spray  maling  til  de  nye  redningsveste,  træ,

træbeskyttelse til årene og bulhuset, skruer, søm, pensler, terpentin, handsker…….. 



Fond ansøgning til Fie: 

Solvej undersøger mulighed for et LAG tilskud her og nu. 

Allan venter på svaret og i tilfældet af negativt svar, undersøges om Nordea fonden

kan støtte projektet. Ved vejledning ”kan dit projekt få støtte?” angives at Nordea

Fonden kan kontaktes via  mail  og  telefon og give  svaret  inden for  48 timer om

projekt kan støttes. 

Tilsyneladende støtte ikke projekter som er afviklet.

Vi  drøftede mulighed for  at  søge Bank garanti  for  betaling af  Sebbeline indtil  vi

kunne få penge fra Fonden.

50 års jubilæum for Sebbe:

Bestyrelsen anbefaler at vi også inviterer Ottar fra Roskilde. 

Denis forslag:

20 kr./50 kr. til et dagsmedlemskab. Forslag tages op til generalforsamling.

Møde i Det Fælles Foreningsråd i Augustenborg den 31 maj 2018

Nicole tager med. Det er kl. 19.00 i Augustenborghallerne

Orientering:

Louise Dau sender et skriftligt forslag på en formaliseret aftale. Indtil nu har den kun

været mundtlig. Vi betaler 1000 kr./år for forbrug af el. 

I løbet af de sidste 3 år er forbruget blevet til 20413,03 kWh den 15.3.2018.

Næste møde:

TORSDAG DEN 29. MARTS KL.09.00 PÅ NAUSTEN

Tak for varm chokolade til Solvej, dejlig kage fra Kathrin og til deltagere.

Nicole Møller

Den 20.3.2018


