Jagten Nordstjernens Venner
REFERAT
af
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021 kl. 16.00 – 18.00
Hos Asbjørn, Tjærepletten 32 i Strib, Middelfart.
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
X
X
X
X
Afbud
Afbud

Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant

Dagsorden:
Tema
Sidste mødes referat fra den
10. marts 2021.

Beslutning
PK kommenterede kort beslutningerne fra sidste
bestyrelsesmøde. Referatet godkendt.

Ansvarlig
PK

Generalforsamling

Hvor langt ud i fremtiden skal vi udsætte
generalforsamlingen?
PK undersøger hos kommunen muligheden for at
booke Naturcentret til generalforsamling ultimo

PK

september 2021.
SIDSTE! Kommunen har netop bekræftet vores
booking af Naturcentret fredag den 1. oktober. So
far so good ;0)
Regnskab 2020

Årsregnskab 2020. Bilag 2 vedlagt.
Bilagskontrollantens bemærkninger. Bilag 3
vedlagt.
Årsregnskabet godkendt og underskrevet.
Bestyrelsen stiller sig fortsat undrende overfor
Fondens krav om adgang til Venneforeningens
regnskab. Vi ser som sådant ikke noget problem i
ønsket/kravet, vi mangler blot en forklaring.

PK

Kontingent.

Udsendelse af kontingentopkrævning.
Er udsendt. Indbetaling af kontingent er p.t.
tilfredsstillende – vi udsender en eller anden form
for ”rykker/husker” efter deadline (08.04.21).

PK

Vinteroverdækning.

Afmontering af vinteroverdækning – evt.
renovering af samme.
Er aftalt til den 9. og 10. april. Grunden til to dage
er, at vi bruger første dag til tydeligt at markere
”skelettets” opbygning på fordækket – således at
det vil være lettere at samle igen ved
sæsonafslutning.
ABK finder det nærmest umenneskeligt at starte
dagene kl. 09.00. De morgenfriske er meget
velkomne på det tidspunkt – ABK o.l. dukker op
omkring kl. 10.00. ;0)

PK

Beddingsarbejde 2021.

Forberedelse af beddingsarbejdet.
ABK har udarbejdet arbejdsplan for
beddingsarbejdet. Vi efterlyser aktive, når vi
kommer tættere på – (bedding 3. – 10. maj) m.h.p.
at få sammensat arbejdsgrupper.
Opgaver, der kan løses, INDEN hun skal på
bedding: ABK laver en rimelig detaljeret
opgaveliste, der hænges op i skuret og ombord
(+hjemmeside).
VIGTIGT! Vi forventer ikke, der kan sejles med
skibet FØR hun har været på bedding.
Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af, at nogle
aktive medlemmer har behandlet dækket.

ABK

Når lyset vender tilbage.

Skal og kan vi markere, at Nordstjernen fortsat er ”i
live”? efter en meget lang periode med aflysning på
aflysning.
Vi afventer Coronaens udvikling. Inden vi evt.
arrangerer ”et-eller-andet”.
Beslutning fra forrige 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.
Aftalt at CH indkøber en generator til kr. 4.000,og sælger den gamle.
Intet nyt udover at PEC d.d. har tjekket motorens
tilstand – der manglede angiveligt strøm ombord.
Vi tjekker det i weekenden.

PK

Sikkerhed ombord.

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

CH/ABK

CH
PK

12. maj 21 på Nordstjernen. PK kagemand.
1. Der er bestilt trætjære hos Chris, Værftet.

PK

2. Klyverringen er afleveret samme sted til
svejsning og koldgalvanisering.
3. Vi er inviteret til møde med Middelfart kommune
omkring GL. Havn. PK deltager.
4. PL skaffer gamle klude til malerarbejdet.
5. Ny klyver skal opmåles snarest muligt. CH
bestyrelsesansvarlig.
6. PEC forhører sig hos Fonden om overvejelserne
omkring at overføre ejerskabet til
Venneforeningen.
7. PL tjekker vinduerne lugepresenningen og
presenningen over styrepulten på førstkommende
mandag.
Dirigent: PEC

