Jagten Nordstjernens Venner
REFERAT
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.00 – 21.00
på Nordstjernen.
Deltagere:
Asbjørn Bruun Kristensen
Poul Erik Christensen
Peter Lausen
Jan Trolle
Curt Hoé
Arne Bech
Per Kolberg

ABK
PEC
PL
JT
CH
AB
PK

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

2018
2018
2017
2018
2017
2018
2017

Annette Hansen
Sven Jensen

AH
SJ

Suppleant
Suppleant

John Engelbrecht
Pia Fauerby

JE
PF

Observatør
Observatør

Karen Vesterholm
Allan W Bæk

KV
AWB

X
X
Afbud
X
X
X
X
X
X

Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant

Dagsorden:
Tema
Sidste mødes referat fra den
4.juni.
Vedlagt.
Kort evaluering af Fyn rundt.

Beslutning
Godkendt.

Ansvarlig
PK

Der henvises bl.a. til hjemmesiden med den mere
detaljerede beskrivelse af turen. Sejlmæssigt
savnede man en bredfok, hvis vi skal mere end
være ”agterlanterne” for feltet. Men AB rammede

AB/CH

den samlede tur ind med ”det var en pragtfuld tur”.
Sejlplan for resten af sæson
2019.

Det understreges endnu en gang, at hvis man har
ideer til sejladser – fisketur e.l. – så gør dem
konkrete, så finder vi nok et mandskab og får
sejladsen udbudt.
Vi deltager i Vejle Fjordfestival den 24. og 25.
august (næste weekend). Der er endnu ledige
pladser til turen. Ansvarlig PK.

PK

Medlemsoversigt.

JT oplyste, at han umiddelbart efter 1. september
sender en ”venlig reminder” til de af vores
medlemmer, der har glemt kontingentbetalingen
for 2019. Vores procedure på området har også
været for upræcis. Næste år skal deadline for
indbetaling oplyses – og ”huske-proceduren” skal
iværksættes umiddelbart efter deadline. Så vi sikrer
en valid og ajourført medlemsoversigt – og
naturligvis den nødvendige kontingentindtægt.
CH og ABK arbejder med brandslukningsudstyr
ombord. Der skal udarbejdes en beskrivelse af det
samlede anlæg og et budget. Derefter tages stilling
til om Venneforeningen dækker udgifterne, eller
Fonden skal inddrages m.h.p. at søge eksterne
midler til finansiering af projektet.
CH er altid god for en drabelig og lærerig historie
om livet til søs. I forbindelse med brand ombord
var det CHs erfaring, at det var vigtigt ikke at have
kokosmel ombord ;0)
CH gennemgik listen – kommenterede og
uddybede. Enighed om, at det er en supergod
vedligeholdelsesplan m.m. Listen skal placeres på
hjemmesiden. CH tager selv kontakt til
webredaktøren.
Bovsprydet skal slibes og lakeres.
Det gør vi torsdag den 22.8. kl. 10.00 – 12.00.
ABK ansvarlig.
Under samme punkt blev vi enige om, at vi den
22.8. også afklarer, hvordan vi får sat gang i
salgsarbejdet omkring nogle af de effekter, vi ikke
længere skal bruge – den store redningsflåde,
Raymarine m.m.
ABK prøver at sammenskrabe et par hold, der er
med på at afbrænde maling på skrog og give det
sort linoliemaling i løbet af august – september.
Et halvstort arbejde men hvis vi hjælpes af og tager
det i tilpasse ”bider”, kan vi nok håndtere det.
Status fra områderne:
Motor: PEC konstaterede, at motoren er godt
kørende. Vi andre blev gjort opmærksom på, at vi
skal huske at kontrollere motoroliestanden.
Sejl og rig: Arbejdet med etablering af bredfokken
er i fuld gang. CH ansvarlig.
Dækket: Vi er sgu ikke super tilfredse med det
udførte arbejde. Men vi håber på, at tiden arbejder
for, at dækket ophører med at svine så meget som
tilfældet har været.
Andet: Ingen bemærkninger.
Se punktet ”Medlemsoversigt”.

JT

Hjemmesiden skal justeres på oversigten over

PK

Sikkerhed ombord.

”Curts reparationsliste”.

Behandling af bovsprydet.

Behandling af fribordet.

Ansvarsområder.

Kontingentopkrævning
2019.
Hjemmesiden - Facebook.

CH/ABK

CH

ABK

ABK

alle

JT

Info Fonden.

bestyrelsen – og lidt mere. PK giver besked til
webredaktøren.
PEC rykker Brønserud for en beskrivelse af Fondens
rolle og arbejde.

PEC

PEC orienterede om, at al drivtømmeret i skuret
bliver flyttet til Ansager, hvor John Engelbrecht nu
bor og efter aftale med Pia Fauerby. Det har aldrig
været optimalt, at opbevare værkerne i et relativt
fugtigt skur. Så det virker som en god løsning.
Enkelte ting – der relaterer sig direkte til
Nordstjernen – bliver måske i skuret.
Kalenderen.

Ingen yderligere bemærkninger.

Nyhedsbrev – emner.

PK finder det vigtigt, at kommunikationen med
medlemmerne ikke alene kører via hjemmesiden.
Overvejer indhold af et nyhedsbrev.
Næste møde den 22.10.19 på Nordstjernen.
Kagemand: PK.
Set fra formandens stol: Nøj hvor er vi nået langt
med udvikling og vedligeholdelse af skibet. Og jeg
tror det i langt overvejende grad er sket i den ånd,
som skibet blev os ”givet” fra John og Pia.

Næste møde – ”kagemand”.
Eventuelt.

Arbejdet i bestyrelsen sker som oftest under
megen larm og tumult – hvor PEC meget minder
om en lokal udgave af John Bercow. ;0)
Dirigent: PEC

PK

