Jagten Nordstjernens Venner
REFERAT af
bestyrelsesmøde mandag den 24. januar 2022 kl. 16.00 – 18.00
hos Poul Erik, Søndervang 6 i Skamby.
Deltagere:
Asbjørn Bruun Kristensen
Poul Erik Christensen
Peter Lausen
Keld Eriksen
Curt Hoé
Arne Bech
Per Kolberg
Annette Hansen
Sven Jensen
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Karen Vesterholm
Ole Rahbek
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Bilagskontrollant
Bilagskontrollant suppleant
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Dagsorden:
Tema

Beslutning

Ansvarlig
alle

Generalforsamlingen den 25.marts.

Naturcentret er bestilt.
PK udsender dagsorden ifølge vedtægterne
snarest belejligt.
Beretningen bliver nok en ”tynd kop te”
grundet den korte tid, der er gået siden sidste
generalforsamling.
”Forslag til arbejdsprogram” er måske mere en
messe værd. Hvis Venneforeningen skal
overtage ejerskabet af skibet, bliver der en hel
del arbejde med vedtægter, dokumenter m.v.

alle

Emnet blev drøftet en del. Enighed om, at
generalforsamlingen orienteres om status på
overvejelserne. En egentlig behandling på en
evt. ekstraordinær generalforsamling afventer
til vi har et mere konkret forslag.
Fonden undersøge angiveligt om der er en
kompetent advokat i nærområdet. Det skal
også undersøges i hvilket omfang John E. og
Pia forventer at være en del af skibet i
forbindelse med et ejerskifte.
ABK, PEC og AB er alle villige til at modtage
genvalg til bestyrelsen.
Vi skal have overvejet formands- og
kassererkandidater i forbindelse med én ny
bestyrelse.
Kontingentopkrævning. KE undersøger
mulighederne for en mere effektiv og smidig
opkrævningsform. Derefter udsendelse af
opkrævning – i god tid inden
generalforsamlingen.
PK undersøger samtidigt emnet hos Jane.
”Hørt i messen”.

Sagen omkring 3F’s formand blev kort drøftet.
Debatten afspejlede den tilsvarende debat i
medierne.”En privat sag contra en adfærd der
også påvirker en arbejdsmæssig kontekst”.

alle

Kommunikation med medlemmer.
Jfr. Kelds henvendelse overvejelser
om den mest anvendelige form at
kontakte medlemmer med.

Status Watts app.
KE gennemgik teknikken. Alle er nu koblet på
Watts app, som vi tilstræber at bruge i
kommunikationen internt bestyrelsen.
Tekniske spørgsmål bør foreløbigt rejses
overfor KE ;0)

KE

Klyver.
Rå.

Klyveren er klar og opbevares foreløbigt i
”kulturskuret”.
Bredfockråen er ”hjembragt” og er placeret i
telt bagved værftet, hvor den afventer lidt
lunere vejr. Det praktiske arbejde i den
forbindelse er planlagt/aftalt.

CH

Udgiftskrævende emner i 2022

Vi har redningsflåder, der skal serviceres.
Udskiftning af bord i bagbords side agter.
CH skrev: Flåderne skal til service April 2022.
Men for at vi ikke skal stå uden flåder, når vi
begynder at sejle, vil jeg foreslå, at vi får det
gjort her i jan>/feb. Prisen pr flåde er 2900kr
ialt 8700kr. Gælder 3 år.

PK/CH

”Curts reparationsliste”.

Ny spulepumpe.
Brandslukning.
Enighed om, at der er tale om et ”must” både
for flåderne og pumperne. Estimeret samlet
udgift kr. 15.000,- som tages af driften. CH
arbejder videre med sagen.
Kort gennemgået. Emnet førte til en drøftelse
af behovet for at etablere nogle
arbejdsgrupper, til at tage sig af de løbende
opgaver (så det ikke bare hviler på
enkeltpersoner). ABK foreslog følgende:
A.Fondsarbejde: PEC og PK

CH

Nyt fra Fonden.
Oprydning kulturskuret.
Næste møde – ”kagemand”.
Eventuelt.
Ref.: PK

B. Sejleruddannelse: Eigil og Torben + evt. 1 2 frivillige medlemmer.
C. Skipperuddannelse: Tom og PK + evt. 1
frivilligt medlem, der er godkendt som skipper
D. Sejl/rig/el: CH og KE + 2 - 3 frivillige
medlemmer
E. Vedligeholdelse af skrog: AB og ABK + 2 4 frivillige medlemmer
F. Motorvedligeholdelse: PEC og PL
G. Kultur og arrangementer: AH + 2 - 3
frivillige medlemmer.
Endvidere forslag om at vi bruger den anden
mandag i måneden til ”arbejdsdag”.
NB! Foreløbigt kun forslag. Forventes
behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Ingen bemærkninger.
Afventer at CH får hentet materiale, derefter
vil han invitere til en ”arbejdsdag”.
Mandag den 7. marts kl. 16.00 hos CH,
Vejrmosegårds Allé 15 i Fredericia.
Ingen bemærkninger.
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