Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2006
Konstituering
- Jane stiller op som formand. Valgt af bestyrelsen
- Ida stiller op som næstformand. Valgt af bestyrelsen.
- Leif stiller op som sekretær. Valgt af bestyrelsen.
Gode råd fra de erfarne:
Per:
- Foreslår at vi søsætter Blaaheira
- Der er umiddelbart flere reparationer ved båden end først antaget. Der er en læk ved
kølen, som - - - Per lige har opdaget.
- Per vil stadig gerne være tovholder for at få søsat Blaaheira.
- Foreslår, at vi checker og tjærer Søblomst og finder en varig opbevaring på land til
hende.
- Snak evt. med Tikøb om en plads til Søblomst på havnen. (tages op på næste best.
Møde)
Palle:
- Væsentlig større opgave at søsætte Blaaheira, men formildende omstændighed, at
Per vil stå for det.
Valg af båd som skal søsættes:
- Forskellige synspunkter for og imod diskuteredes.
- Afstemning: 6 stemmer for Blaaheira
1 stemme for Søblomst.
Rigcheck:
- Hans har snakket med Niels, som gerne vil gennemgå riggen for fejl og mangler.
- Hans aftaler en tid og informerer andre om denne, så interesserede kan være med.
- Hans prøver at lave en aftale en fredag. (her har Leif fri).
- Umiddelbart skal det ske hurtigst muligt, så vi kan bestille tovværk hos Anja i
Norge.
- Rane har nummer og adresse på Anja.
- Vi har stadig penge til gode i Friluftsrådet til køb af f.eks. tovværk.
- Palle sender info. Til Olav, så vi kan finde ud af præcis hvornår udløbsdatoen er.
Godkendelse til udlejning:
- Hans har fået et navn af Per på en person i Søfartsstyrelsen i denne forbindelse.
- Vi vil høre om Janne vil følge op på godkendelsen i samarbejde med Per.
- Marianne spørger Janne.
Sejlplan:
- Michael melder sig til at stå for denne.
Jagtskipper 3:
- Palle: man kan for den enkelte skipper søge om et halvt års dispensation fra kravet
om jagtskipper.
- Man skal argumentere for det.
- Vigtigt at: Skipperen har erfaring med at sejle skibet
Skipperen har erfaring med passagersejlads

Skipperen er aktiv i forsøget på at få jagtskipper 3
Det er begrænset sejlads (i indre danske farvande)
Skipperen har duelighedsbevis
Man indsender duelighedsbevis og lægeerklæring på syn og hørelse
Michael går videre med at få en dispensation til relevante skippere.
Kan være formildende at skibet ”kun” er 25 cm. for langt.
Hvervning:
- Hans, Lisbeth og Ane er i udvalget.
- Erfaringen fra forrige år er, at der kom mange til klargøring.
- Udvalget vil gøre hvad de kan for at få sat en kampagne i gang hurtigst muligt.
- Per har sagt at han gerne vil holde oplæg/informationsmøde.
- Udvalget får i samarbejde med Michael et overblik over mulige aktiviteter for nye
medlemmer.
TSA møde lørdag den 11. marts.
- Olav tager med.
- Palle: Keld har sagt, at havnen har brug for hjælp til Kartoffelkalladsen d. 27. maj.
- Lisbeth sender en mail til alle medlemmer og spørger om der er nogen der vil
hjælpe.
DGI møde:
- Ingen deltager. Vi vurderede at det ikke var relevant.
- Jens orienterer DGI om nye bestyrelses medlemmer.
- Lisbeth undersøger om vi kan søge deres jubilæumsfond
Klargøring:
- Datoer som Per foreslog på generalforsamlingen fastholdes:
- Disse er den 7.,8.,9. April og den 28.,29.,30. April.
- Lisbeth sender udvalgssedlen ud til alle medlemmer, så den kan blive fyldt ud inden
klargøring.
- Hans følger op og checker at alle udvalg bemandes.
- Palle vil gerne videregive info. Om sikkerhed. Sender denne til Leif.
- Palle checker op på redningsflåden og sørger for at få denne sendt fra Fredericia.
- Marianne reserverer rummet til klargøringen.
- Praktisk planlægning sker på næste best. Møde.
Medlemsblad:
- Det koster ca. 5000 kr. om året.
- Fremover kommer der elektroniske nyhedsbreve.
- Hans og Olav skriver nyhedsbrevene.
- Jens sender dem ud.
- Alle nyheder sendes til hans@ozelots.dk
- Nyhedsbrevet sendes efter behov, ca. en gang om måneden.
Nøgler:
- Der er 3 sæt nøgler til kælderen.

- Disse har: Jes, Jens og Hans
- Nøgler til huset:
- Vi har ret til 12 nøglekort.
- Denne ret bliver givet til bestyrelsesmedlemmerne (eks. Ida) og skipperne: Palle,
Per, Jørgen, Johannes.
- Jens sendes liste over ny best. Medlemmer til TSA og navne på skippere med ret til
nøgle.
- Medlemmerne betaler selv de 30 kr. nøglekortet koster.
EVT.:
- Palle: Godt at have en kontaktperson til træskibshavnen.
- Dette tager vi med på næste møde.
- Janne og Ida står for dagsorden og indkaldelse til næste møde.
- Alle kan indsende forslag til dagsorden senest 5 dage før mødet.
- Næste møde: Onsdag den 29. marts kl. 19.00 hos Hans (Læssøgade 45 st. tv.)

