Jagten Nordstjernens Venner
Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. november 2021 kl. 16.00 – 18.00

Mødet holdes hos Per, Teglgårdsvej 82 i Middelfart.
Deltagere:
Asbjørn Bruun Kristensen
Poul Erik Christensen
Peter Lausen
Keld Eriksen
Curt Hoé
Arne Bech
Per Kolberg
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Annette Hansen
Sven Jensen

AH
SJ

Suppleant
Suppleant

På valg 2022
På valg 2022

Karen Vesterholm
Ole Rahbek

KV
OR

Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant
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Dagsorden:
Tema
Kort præsentation af ny bestyrelse.
Konstituering af samme:
a. Formand.
b. Næstformand.
c. Kasserer.
d. Sekretær.
e. Andet – jfr. vedtægterne.

Beslutning
Formand: Per Kolberg
Næstformand: Poul Erik Christensen
Kasserer: Vakant. Funktionen varetages
foreløbigt af PK.
Sekretær Annette Hansen.
Medlemmer: Curt Hoè, Arne Bech,

Ansvarlig
alle

Peter Lausen, Asbjørn Bruun Kristensen
Keld Eriksen.
Andet: Dagsorden fremsendes fremover
særskilt og ikke sammen med kalender
invitation, idet det har givet anledning til
forvirring omkring det tekniske.
SMS bruges ved individuel kommunikation.
Evaluering generalforsamlingen.
Kommunikation med medlemmer.
Jfr. Kelds henvendelse overvejelser
om den mest anvendelige form at
kontakte medlemmer med.

alle
Der er stadig tvivl om, om hjemmesiden, som
primær kommunikation til medlemmerne, er
den rigtige når der skal informeres om
aktiviteter. Man kan blive træt af at åbne
hjemmesiden hvis der ikke sker nyt. Årshjulet
er dog en forbedring. Annette tager kontakt til
Eigil.

KE

Keld foreslår at man indfører Watts app som
kommunikationsplatform.
Medlemmer kan ønske sig at være tilmeldt en
eller flere grupper. F.eks. mandags sejlads.
Medlemmerne kan så her kommunikere med
hinanden.
Andre grupper kunne være Bestyrelsen,
temaaften, madpakke, bedding, vedligehold..
osv.
Der arbejdes videre med den løsning.
Foreløbig afprøves modellen af bestyrelsen.
Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan indeholde
opfordring til medlemmer om at komme på
liste der får besked om vedligehold.
Status klyver.
Status rå.

Klyver. Der skal hurtigt følges op på ordren da
tilbuddet gjaldt en måned fra d. 8/10, og
Allan skal kontaktes så man er sikker på at
pengene fra Albani Fonden stadig er
tilgængelige. Herefter skal ordren bekræftes
overfor Stammerjohann der skal sy klyveren.
Klyveren syes stjernesyet, og dette er iflg. Curt
godkendt af John Walsted.
Rå: Kævlen, som er udvalgt af leverandøren
som er skibstømmer, ligger klar til afhentning.
P.L: kontaktes for at høre om han har dato for
afhentning. Curt afventer svar.
I flg. B.Q. er det bedst at stå udenfor og
forarbejde kævlen. Han forventer arbejdet vil
kunne udføres på 10 -12 timer.
Arne har fået anvist plads i telt ved Værftet

CH

hvor arbejdet kan udføres.
Asbjørn tager kontakt til Formanden for
Værftet, Jens, for at aftale vilkårene for brug af
pladsen.
”Curts reparationsliste”.

Solsejl: Martin har givet tilsagn om at donere
et nyt. Han vil gerne, at det bliver i dette
regnskabsår. Curt tager sig af det.
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Toilet: pumpen er rep., så det fungerer igen.
Luge presenning: Når vinter overdækningen er
på plads, skal presenningen tages af og
sendes til Presenco, så der kan tages mål.
Anker skal færdiggøres inden næste
sejlsæson.
Et beslag skal sættes på pikken
Fastsættelse af generalforsamling
2022. (Inden udgangen af marts
måned – jfr. vedtægterne).
Vinteroverdækning.
Fremstilling af ny rå.
Oprydning kulturskuret.

Næste møde – ”kagemand”.
Eventuelt.

Ref.: AH

Generalforsamling 2022 afholdes fredag d.
25/3.
P.K. sørger for at vi kan være i Naturcenterets
lokale.
Vinteroverdækningen lægges på lørdag d.
20/11 fra kl. 9.00.
Det forventes at også kulturskuret kan blive
ryddet op denne dato.
Annette tager kontakt til Eigil, og beder ham
sende invitation på SMS til sejlerholdet.
24/1 2022 kl. 16 til 18 hos Poul Erik i Skamby.
Nytårskur d. 15/1 2022. Tidspunkt og
invitation sendes ud senere. Arrangementet
forventes afholdt som tidligere år.
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