Jagten Nordstjernens Venner
Referat af
Bestyrelsesmøde onsdag den 12. maj 2021 kl. 16.00 – 18.00

Mødet blev holdt på Nordstjernen.
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

X
X
Afbud
Afbud
X
X
X
Afbud

Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant

Dagsorden:
Tema
Sidste mødes referat fra den
7. april 2021.
Bilag 1 - Vedlagt.
Evaluering
beddingsarbejdet.

Beslutning
Godkendt.

Ansvarlig
PK

Beddingsarbejdet fungerede tilfredsstillende ud fra
planlægning, bemanding og de udførte opgaver.
Vejret gav lidt udfordringer, men da vi havde en
del luft i de aftalte dage, kunne vi afvente bedre
vejr på nogle opgaver. Der blev ikke arbejdet
tirsdag og onsdag.

PK

MEGET STOR TAK TIL DE AKTIVE MEDLEMMER FOR
VELUDFØRT ARBEJDE.
Ny klyver

Vi er ved at komme for sent i.f.t. deadline for
opgavens udførelse – men montering af riggen er
en afgørende forudsætning for en korrekt
måltagning af klyveren – og det har vi først kunne
gøre nu. Vi vil forsøge at sælge den nuværende
klyver – evt. via Skibsbevaringsfonden.
der tages mål til ny klyver den 17. maj. CH
bestyrelsesansvarlig.

CH

Kontingent.

Der er fortsat enkelte, der har overset indbetaling
af kontingent. Men i det store hele ser det
fornuftigt ud. PK overvejer ”rykker”.

PK

Møde med Middelfart
kommune vedr. Gl. Havn.

Kort orientering.
Det centrale i mødet, var at kommunen mangler
aftaler primært i relation til de erhvervsdrivende
herunder også leje for plads i havnen. Vi er lovet
en opfølgning på mødet inden sommerferien fra
kommunen. Så det ser vi frem til.

PK

Lugepresenning.

PL har uden held flere gange forsøgt aftale med
sadelmager.
AB tager presenningerne med til Depotgården i
Fredericia og forsøger at få dem limet i fornødent
omfang. Hvis det ikke duer, må vi i gang med at
skaffe finansiering til nye presenninger.

PL

Fyn Rundt.

25. juli start i Svendborg – slut fredag den 30. juli i
Middelfart. Vi er tilmeldt. Eigil forsøger at samle et
mandskab. Pris for deltagelse kr. 100,/dag/deltager excl. fortæring? Vi kender p.t. ikke
deltagerprisen for skibet.
Deltagere: Primært sejlerholdet – men der skal
også være mulighed for gæster at deltage i et vist
omfang. Ud fra tidligere erfaringer skal det
understreges, at deltagelse under alle
omstændigheder forudsætter, at man kan holde de
relativt trange rammer ombord ud og at man kan
klare de almindelige fysiske og psykiske
strabadser, som der er forbundet med sejladsen.
28. og 29. august. Hvem er tovholder? Aktiviteter
ombord? Ikke konkret afklaret – det gør vi når vi
kommer tættere på datoerne. NS skal under alle
omstændigheder sejles frem og tilbage
Middelfart/Vejle og der skal være et hold på skibet,
mens hun ligger i Vejle. PEC undersøger om Helge
Engelbrecht evt. kunne levere lidt musisk på
dagen. Kontaktperson PK.
Idéudvikling. Vi afsætter næste møde til fokus på
afvikling af generalforsamlingen den 1. oktober i
Naturcentret. Sæt bare allerede nu X i kalenderen.
Intet yderligere ud over de ovennævnte.
Vi fortsætter med sejlads med sejl på mandage og
madpakkesejladser på onsdage. Vi skal have
efterlyst skipperaspiranter.
Udgår.
Ingen bemærkninger.

PK

5. august kl. 16-18 på NS. AH kageansvarlig.
ABK undersøger relevante fonde hos kommunen

PK

Vejle Fjord Festival.

Generalforsamling.
Sejladser i sæsonen?

”Curts reparationsliste”.
Hjemmesiden/Nyhedsbrev –
emner.
Næste møde – ”kagemand”.
Eventuelt.

PK

PK

CH
PK

m.h.p. ansøgninger om økonomisk støtte.
Det foreslås, at vi kontakter. Værftet m.h.p. at
drøfte interessen for at etablere en fælles
organisatorisk enhed for Gl. Havn.
Fremtidige økonomiske ”trusler”: Vi skal have
skiftet et bord i bagbords side (pris kr. 25.000 –
30.000).
Flåderne skal tjekkes i næste sæson.
PEC undersøger hos Brønserud, Fonden – hvor
langt man er i overvejelserne om en evt.
overdragelse af det formelle ejerskab af
Nordstjernen til Venneforeningen.
Dirigent: PEC
Ref.: PK

