
Referat af bestyrelsesmøde d.20-5-04. 
Tilstede: Jes, Jens, Palle, Rane, Hans, Niels, Iben 
Referent: Iben 
Ordstyrer: Jes 
 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af sidste møde. 
2. Sommersejlplan 
3. Sommerklargøring d.19-6 
4. Mast 
5. Rødderne i Norge 
6. Sejltur med 5 Ny Guineanske bådebyggere. 
7. evt. 

 
1. Gennemgang af sidste møde. 
Bestyrelsen havde en længere diskussion om Søblomsten. Enden blev at Søblomsten kommer i 
vandet, men ikke kommer ud at sejle. Det er der flere grunde til: Først og fremmest søsættes båden 
for at forhindre den i at udtørre. Men grunden til at vi ikke gør den sejlklar og rigger den til er 
forværring af vores økonomiske situation pga. færre sejluger. Desuden mangler vi i forvejen 
skippere på sommerens sejladser, så der er alligevel ikke basis for flere sommersejluger.  
Desværre mangler vi også opbakning og tilslutning til arbejdsweekenderne, især fra flere af de 
erfarne fra skibslaget.  
Søblomsten skal dog alligevel tjekkes igennem. Jes og Johannes kigger på skroget. Niels og Rane 
tjekker riggen. 
2. Sommersejlplan. 
De manglende skippere på de sidste uger har gjort, at vi desværre må aflyse uge 32 og 33. Palle vil 
spørge de sejlende skippere om besætningen må øges til 18 pr. uge. Han vil også snakke med Janne 
om hjemrejse fra evt. Sverige. Sommersejladsplaner er stadig Sverige, men vejr, vind, skipper og 
besætning kan ændre retning og planer. 
3. Sommerklargøring d.19/6 og d. 20/6 
Sommerklargøringen forlænges med en dag, dvs. lørdag d. 19 og søndag d. 20 juni, da Søblomsten 
skal i vandet og det selvfølgelig skal gøres på den gode gamle måde. 
Jens kigger på lanterner, huller i teltet, teltstænger og beslag. 
Jes kigger på motoren. 
Prammen skal checkes. 
Hans og Bente kigger på service. 
Der tjekkes op på materialer til Søblomsten: tjære, linolie, osv. Hvem sørger for det?  
Elektrisk pumpe til Søblomsten.  
Jens sender mail rundt om sommerklargøringen. 
4. mast. 
Hvis vi selv skal lave masten, skal vi bruge en særligt bred elhøvl. Jens og Palle har undersøgt hvor 
den kan købes. Den kan købes pr postordre i D, UK, USA. 
Claus kan arbejde på masten i weekenderne, Jes, Jens og Rane stiller sig til rådighed som 
arbejdskraft. Om Johannes vil være ledende konsulent på opgaven afklares. (Det vil han, red.) 
5. Rødderne i Norge. 
Vi har tidligere betalt halvdelen af regningen og har nu også betalt den anden halvdel. Kender vi 
nogen der vil købe/have vores rødder? 
6. Sejltur med 5 Ny Guineanske bådebyggere. 



I forbindelse med en udstilling på Moesgaard er 5 Ny Guineanske bådebyggere ved at bygge en 
båd. Vi er blevet spurgt, om vi ikke kan tage dem med en tur i Blaaheia, for at de kan opleve vores 
nordlige breddegraders kulturelle og traditionelle både. Vi har derfor inviteret dem ud og sejle med 
Blaaheia torsdag d. 18-6. God tur. 
7. evt.  
- Den 12 juni 2004 er der oprydningsdag på TSH. Vi opfordrer alle til at komme ned og give en 
hånd med. Jens sender en mail rundt. Palle snakker med TSH´s pladsmand om vores område  
- Der er kommet en forespørgsel om brug af svømmevest. Det er hermed blevet besluttet, at så 
længe skipperen ikke har sagt, at man skal have redningsvest på, må man gerne have en 
svømmevest på, som dog skal erstattes af en redningsvest, når skipperen siger så. 
- Vi vil undersøge om vi kan udveksle, blade, ideer, sejlads osv. med det norske skibslag Braute. 
 


