Jagten Nordstjernens Venner

REFERAT
Bestyrelsesmøde den 25. februar 2019 kl. 19.00 – 21.00

hos Per, Teglgårdsvej 82 i Middelfart
Deltagere:
Asbjørn Bruun
Kristensen
Poul Erik Christensen
Peter Lausen
Jan Trolle
Curt Hoé
Arne Bech
Per Kolberg
Annette Hansen
Sven Jensen
John Engelbrecht
Pia Fauerby
Karen Vesterholm
Allan W Bæk
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Valgt 2018
Valgt 2017
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Valgt 2018
Valgt 2017
Suppleant
Suppleant
Observatør
Observatør
Bilagskontrollant
Bilagskontrollant
AWB
suppleant

Dagsorden:
Tema
Beslutning
Sidste mødes referat.
PK uddybede kort enkelte punkter.
Referatet godkendt.
Vedlagt.
Almindelig enighed om, at det havde
været et rigtig godt arrangement med
Nytårskuren.
stort fremmøde og hyggeligt samvær.
Både tidspunkt og pandekager var
tilsyneladende velvalgte.
Dagsorden gennemgået.
PEC indstilles til dirigent.
Generalforsamling
Samtlige valg indstilles til genvalg.
2019.
Pris på bespisning fastsættes til kr.
100,PK tager sig af det praktiske – noget
af det kan dog forventes uddelegeret.

Ansvarlig
PK

PK

PK

Toilet

”Curts
reparationsliste”.

Ansvarsområder.

Indkaldelse udsendes i indeværende
uge som mail og lægges samtidigt på
hjemmesiden.
Kort status. Der er møde på
Nordstjernen på onsdag den 6.3. for at
få aftalt den praktiske udførsel.
CH
Som tidligere aftalt bliver toilettet
monteret med passende tank.
CH gennemgik listen.
Listen vil blive lagt på hjemmesiden
snarest.
Ankerklydset er klar til montering,
som foretages af Værftet i forbindelse
med dækket.
Viggo Neumann konsulteres om
beslag til montering af råen.
CH
Olieudskiller/støvsuger overvejes.
Ankerlanterne indkøb overvejes –
pris?
Brandslukningsudstyr i maskinrummet
skal bringes på plads. Når vi er
afklaret på modeller og pris – endelig
afklaring.
Vi har et par fine prismer liggende –
som burde monteres i dækket ved
forrummet. Chris høres om en pris.
Status fra områderne:
Motor: OK.
Sejl og rig: OK.
El-arbejde: Næsten klar - helt frem til Alle
skottet til forreste rum.
Dækket: PK forhandler opgaven på
plads med Værftet (Chris).
JT udsender opkrævning af kontingent
snarest belejligt i lighed med sidste år.

Kontingentopkrævning
Vi skal meget præcisere, at ved brug JT/PK
2019.
af MobilePay skal afsender
tydeliggøre både afsender og hvad
beløbet dækker.
Vi har opmagasineret temmelig meget
”rundt omkring”. Der udarbejdes en
Lager/opmagasinering oversigt over emner og hvor de aktuelt PK
opbevares. PK udsender listen til
udfyldning.
Enighed om, at hjemmesiden ser godt
Hjemmesiden.
PK
ud og der opfordres til at sende tekst

og fotos til Eigil som webredaktør.
Tak til Eigil og Torben for det arbejdet
indtil nu.
Den gamle hjemmeside udfases. Kører
teknisk indtil efteråret, men der sættes
en redirect på, således at der stilles
videre til den nye hjemmeside.
Medlemsoversigt Økonomi.
Info Fonden.

Kalenderen.

JT kommenterede status.

JT

PEC orienterede om arbejdet i
fondsbestyrelsen.
PEC
Efter ønske fra Fonden overføres der
kr. 3.000,-.
Konkrete aftaler vil blive lagt på
hjemmesiden asap.
Nordstjernen kommer på bedding den
5. – 12.maj.
Der er udarbejdet foreløbig
arbejdsplan og behov for bemanding.
Vil snarest blive udsendt, så ABK og
AB kan få et overblik over, hvem der
melder sig til opgaven.

Havnens dag den 25. maj. Oprindeligt
er vi knyttet til arrangementet i
Marinaen, men hvis Værftet vil
medvirke foretrækker vi et
arrangement med udgangspunkt i Gl.
Havn for vores vedkommende.
Vi toner ned for Nyhedsbreve og
henviser i stedet til hjemmesiden med
sigtet på at det bliver det foretrukne
Nyhedsbrev – emner. kommunikationsværktøj.
PK
Sammenholdt med etablering af smsmulighed til at styre deltagelse i
arrangementerne.
Næste møde.
Hos PEC i Skamby den 16. april 2019
Skibsbevaringsfonden er ved at få
dokumenteret hele Nordstjernens
historie.
Eventuelt.
Vores forsikring har hidtil stået i et
forkert selskab. Det er nu bragt på
plads og vi er forsikret i Søassurancen
Danmark i Marstal.

Dirigent: PEC

