
Bestyrelsesmøde den 1. marts 2018

Deltagere: Allan, Kurt B., Denis, Nicole

1. Godkendelse af sidste referat

Der er ingen anmærkninger

2. Økonomi

Saldo på Sydbank den 26.2.2018: 340.701 kr.

Forventet omkostninger:

- reparation af Sebbe: 270.000 kr.                                                                      

- reparation af transportskade: 4500 kr. med moms 5625 Kr.

- Sebbeline: 25.000 kr.

- Ottar: ikke kendt beløb, men et skøn på 5.000 kr.      

                                                                                                  

3. Status på Sebbe, Ottar, Naust (Henv. Til hjemmeside)

Sebbe: værftet er ikke begyndt med reparationer. Sebbe står stadigvæk 
udendørs.

Det gør det vanskeligt at planlægge arbejdsdage og reparation af Ottar, da vi 
regner med at få overskud fra de nye planker der skal anvendes til Sebbe. 

Fra sidste ref.

De nye årer: Søren spørger Dean vedr. behandling, hvad skal bruges og 
hvornår.

Dørk: der må fremstilles nye for at erstattes de ødelagte. De gamle må 
bruges som skabelonen.  

Ottar: Søren og Steen holder medlemmerne orienteret om hvad det skal 
laves og hvornår.

Der er desuden 9 årer på loftet som skal tilpasses og anvendes som reserve.

Dørk skal også tjekkes og fornyes.

Naust: Claus Bragt kontaktes mht hvornår han har mulighed for at komme og
vurdere og se på hvad der skal gøres.



4. Sebbeline – næste skridt

Nicole drøfter med Solvej eksisterende mulighed for tilskud fra kommunen ud 
fra tilbagemeldingen fra Bjarne. Vi kan ikke forvente mere end 6.000 kr. pr. 
materiale og tilskuddet beregnes på baggrund af medlemssammensætningen
– over/under 25 år.

Det er tilsyneladende det vi plejer at sende ansøgning for. 

 Allan går i gang med at finde på andre løsninger.

5. Sponsormøde – reception for vore sponsorer i 2017

Inviteres: BHJ, Linak, Danfoss, Sydbank, Trygfond, Sdbg Kommune, Sdbg. 
Ugeavis.

Medio august

Ro tur fra havn, ”vikings tapas” på Naust, Indlæg med billeder.

Blev ikke drøftet

6. Plan for arbejdsweekender (dato og indhold)

Lørdag den 10.3. kl. 09.00 - Nicole

Torsdag den 29.3. kl. 09.00 – Nicole

Allan indkalder og medsender en arbejdsplan for dagen. 

Kurt og Jørgen sørger for at materiale står til rådighed. 

Ekstra arbejdsdage om torsdag eller andre dage oplyses så snart vi ved at 
det er gang i Sebbes reparation. 

Så kan udskiftning af planker på Ottar endelig planlægges. 

Klargørelsen til Sebbes søsætningen og rigning skal foregå på værftet.

7. Gennemgang af årets aktiviteter

Åbent hus, Ottar 40 års, Naust 45 års fejres på en gang. Det vedtages den 
11. august. Det er den dag hvor ”Den sejlende kulturarv” planlægges af bl. a. 



Jytte og Ole Urban med invitationer af en del private TS-skibe. Nicole er 
tovholder.

Gitte foreslår at Melodi Grand Prix vinder fotograferes om bord på Sebbe. 
Hun går i gang med projektet.  

Kurt B. har fået en forespørgsel om at Sebbe vil være med til ”Vild med vand”
arrangeret af AASC Åbenrås Sejlklub lørdag den 9 juni. Arrangementet vil 
komme på listen. 

Jysk arrangement: forespørgsel fra Kurt Deutchbein fra sidste år som skulle 
udføres i år. 

JYSK arrangement næste år - en kombi af besøg i Vamdrup og Hammelev 
og derefter en tur med vikingeskib Min ide går udpå at Sebbe allierer sig med
Nydam - dvs sejler Sebbe til Sottrupskov hvorfra vi sejler lidt med Sebbe og 
så efterfulgt af det store Vildsvineorgie 

Kurt D. har prøvet at rykke men mangler svar.

8. Evt.

Ikke noget

Næste bestyrelsesmøde

Allan indkalder, så snart han har hørt fra værftet

Tak for de modige deltagere som kom trods sneen og mørket

Nicole

Den 3.3.2018


