
BESTYRELSESMØDE DEN 8.12.2018 
 
Sted: Nausten 
Deltagere: Allan, Kurt, Dennis, Nicole 
Fraværende: Solvej, Søren, Dean 
 
Pkt 1: Filmprojekt i Italien. 
 Ingen tilbagemelding fra filmselskabet. Projekt droppes. 
 
Pkt 2: Dagsorden til generalforsamling 
 1) Indkommende forslag om bearbejdes lidt mere (Nicole) og udsendes separat 
senere. 
 2) Vi lægger Redbad filmaften i slutningen af generalforsamlingen. Foreningen giver 
chips og popcorn, og sælger øl og vand til (u)rimelige priser ;-) 
Aftensmad tilbydes ved tilmelding til Conni Rick’ 
 
Pkt 3: Kontakt med Danske Bank mht. MobilePay  
Pga ændring i ejerskabet kan specificeret udtog for indtægter (dermed hvem har 
betalt kontingent) ikke rekvireres. 
 Der skal oprettes en ny aftale. Allan sørger for udfyldning af nødvendige oplysninger 
fra bestyrelsesmedlemmer. 
 
Pkt 4: Ottar  
 Ikke noget nyt. Vi hører fra Jørgen. 
 
Pkt 5: Sebbe 
Teltet er fjernet. Sebbe står i nordsiden 
Budget: der er 17.000 kr. tilbage af budgetbeløbet  
Der mangler kalfatring og reparation af lønning (ræling) 
Der er lavet en mellemtidens løsning med forstærkning med klodser da 
kølen og 2 nederste planker som det næste skal skiftes ud. 
Der skal på generalforsamlingen tages stilling til 3 valgmuligheder:  
- sejle med skibet som det er så langt det kan 
- søger fond til plankerne og kølen, skønnes til et millions beløb 
- bygge et nyt skib, skønnes til 4 millioner 
Allan foreslår at kontakte relevant personen fra Imme Sejr for at høre om deres 
erfaringer og gode råd i forhold til at bygge et nyt skib. 
 
 



 
Pkt 6: 50-års jubilæum  
Udvalg har regnet med udgifter på 32.600 kr.  
Dette skal fremlægges til generalforsamling.  
Bestyrelsen har ikke endnu taget stilling til det fremlagte. 
Det skal tages stilling om deltagere til festaften skal betale 100 kr. for middag som 
koster 120 kr./ved 100 personer. Dette vil reducere udgifterne med 10.000 kr. 
Musik med 2 mandsorkester på 3000 kr. kan evt. erstattes med musikanlæg.   
 
Pkt 6: Sejlreglement 
Vores interne sejlreglement skal revideres og derefter vurderes af Søfartsstyrelsen. 
Der må nedsættes et udvalg ved generalforsamlingen. 
  
Pkt 7: Lejekontrakt for Nausten 
Dennis sender et forslag til bestyrelsen. Det tages op til næste bestyrelsesmøde. 
 
Pkt 8: Næste bestyrelsesmøde 
Søndag den 13. januar kl. 12.00 - Sejlklub – Havnen 10. Augustenborg 
 
Tak for medbragte gløgg, æbleskiver m.m. til Kathrine  
Hilsner fra Julemanden til alle inkluderer Grønland og Færøerne. 
 
 
Nicole Møller 
Den 10.12.2018 
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