Jagten Nordstjernens Venner
REFERAT
af
Bestyrelsesmøde tirsdag den15. september 2020 kl. 16.00 – 18.00
Hos Peter, Torupvænget 23 - 8722 Hedensted.
Deltagere:
Asbjørn Bruun Kristensen
Poul Erik Christensen
Peter Lausen
Ledigt mandat efter 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

Afbud
X
X
X
X
X
Afbud
Afbud

Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant

Dagsorden:
Tema
Sidste mødes referat fra den
29. juni 2020.
Bilag 1 - Vedlagt.
Generalforsamling 2020.

Beslutning
Godkendt.

Ansvarlig
PK

På baggrund af Coronasituationen fastholder vi
tidligere beslutning. Citat: ”Efter en længere debat
besluttede bestyrelsen, at vi aflyser

PK

generalforsamlingen i 2020. Vi finder ingen grund
til at presse en generalforsamling igennem med de
risici det måtte indebære i f.t. Corona. Der er
heller ikke vigtige beslutninger, der umiddelbart
fordrer en generalforsamlingsbehandling”.
Davider.

På baggrund af en henvendelse fra nogle
medlemmer har bestyrelsen genovervejet
etablering af davider. Bestyrelsen fastholder
tidligere beslutning. Citat: ”Skibsbevaringsfonden
har meddelt Fonden godkendelse af lån til
etablering af davider på Nordstjernen. Daviderne
og en hækjolle er ikke funktionelt et must på
skibet, beslutningen beror i højere grad på noget
historisk/æstetisk, at konstruktionen oprindelig
har været en del af skibet i lighed med søsterskibet
Jensine i Haderslev”.
Godkendelsen af lånet er dog ikke endeligt udtrykt
– vi afventer, at lånetilbuddet er accepteret af
Fonden. Bestyrelsen er enige om, at etablering af
davider og hækjolle i nogle situationer kan
besværliggøre anløb i f.eks. Gl. Havn. Men vi ser
det i langt højere grad, som beskrevet, som noget
historisk/æstetisk.

PK

Sejladser i resten af sæson
2020?

Det har været en fin sæson med mange forskellige
sejladser. Særligt kan fremhæves, at
øvelsessejladserne med sejl har været inde i en
god gænge. Vi skal dog være opmærksomme på
kompetencebredden på sejlholdet. AB og PK
drøfter det med Torben og Eigil om vi evt. skal dele
holdet op i et specialisthold for de meget øvede og
et hold for begyndere.
Vi vil fortsat gerne have forslag til sejladser,
”reglen” om, at hvis der et mandskab på fire, kan
der sejles.
Vi vil fortsat også gerne have ”kultursejladser” –
musik, historier, yoga m.m.

PK

Vinteroverdækning.

Vi monterer vinteroverdækning på Nordstjernen
lørdag den 31. oktober kl. 09.00 – 12.00 (såd’n
cirka).
Vi planlægger standerstrygning med årets sidste
sejlads umiddelbart før denne dato. Nærmere
følger.

ABK

Medlemsoversigt.

Medlemslisten er løbende under ajourføring.
Der er usikkerhed om enkelte medlemmer. PK
sender en oversigt til bestyrelsen m.h.p. at få
foretaget den foreløbige sidste tilpasning af 2020listen.
Det er blevet antydet, at vi er for dårlige til at byde
nye medlemmer velkomne.
Vi tilstræber, at alle nye registrerede medlemmer
får en ”velkommen-ombord”- mail fra formanden.
Gavekort fra bestyrelsen – gælder samme
procedure.
Vores kassebeholdning ser fornuftig ud. ”Syv, ni,
tretten” har vi været forskånet for store uforudsete
udgifter i sæsonen. Det er dog fortsat en
udfordring for bogholderiet, at nogle glemmer at
sætte tekst på diverse indbetalinger – således at vi

PK

Økonomi.

PK

Sikkerhed ombord.

”Curts reparationsliste”.
Visitkort
Info Fonden.
Hjemmesiden/Nyhedsbrev –
emner.

Næste møde – ”kagemand”.
Eventuelt.
Dirigent: PEC

skal gætte os til formålet med indbetalingen.
Beslutning fra sidste møde: CH gennemgik status.
Når de sidste ting er bragt på plads afholder CH et
mini-sikkerhedskursus på 1-2 timers længde.
Skippere forventes at deltage.
Afventer de sidste ”ting”;0)
Gennemgået og kommenteret.
Eigil er ved at bestille 500 visitkort. Derefter skal vi
have udarbejdet en flyer med info om skib og
Venneforening.
Fonden har ønsket Venneforeningens regnskab for
2019. PEC drøfter ønsket med Fondsbestyrelsen.
Nærværende referat lægges på vanlig vis op på
hjemmesiden. PK overvejer
opmærksomhedspunkter til forsiden og drøfter en
opdatering af siden med Eigil. Siden kan angiveligt
opleves lidt rodet og uoverskuelig.
Næste møde onsdag den 2. december kl. 16.00 –
18.00 hos Curt, Vejrmosegårds Allé 15, Snoghøj i
Fredericia.
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