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Bestyrelsesmøde den 25/9 2014 kl. 19.00 
 

Fremmødte: Gry, Mark, Simon og Britt 

1. Godkendelse af ref. fra sidst. 

Godkendt  

2. Rapport fra formanden. 

Intet nyt 

3. Rapport fra kasserer. 

- Der har været en smule vrøvl med benzinkortet nede ved FF – Derfor er der kommet en 

”efterregning” som skulle være betalt over sommeren, men som FF ikke vidste hvor hørte 

til, pga. fejl på kortet. 

- Derfor står der p.t 94.107kr på kontoen. 

- Yderligere er der et par småregninger fra dykkertogter, trykprøvning osv. som er ved at 

blive opkrævet. 

 

Sager til behandling og opfølgning. 

a. Opbevaring af Ribben! 

VI KAN IKKE FINDE ANDRE ALTERNATIVER OG 10.000 ER FOR DYRT! 

HJÆLP!! 

 

Rapport fra udvalgene. 

a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Mark Lonsdale 

- Sikkerhedsmøde – opfølgning der mangler svar fra forbundet? 

 - Formanden for TU kontaktes. 

- Må ribben ligge nede i havnen natten over? – dækker forsikringen. Gry 

undersøger dette med Firstmarine. 

b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard 

Vi snakker om at lave ”aktiv efterårsferie” enten en eller to gange om 

ugen for byens børn. Der skal besked ud til skolerne, stykke i avisen og 

opslag rundt i byen. Evt. 10-13 fredag formiddag i uge 41 – vi arbejder på 

det.  

c. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard 

Juniorafdelingen mangler børn. Britt vil meget gerne have hjælp til at få 

vakt interessen hos børnene i byen. 

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck 

Klubhuset har været udlejet en del, og er blevet efterladt fint.  

Bryghuset har brugt klubhuset flere gange, med succes for begge parter. 

e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen 

-Logoer – opfølgning(Jørn er tovholder og deltog ikke på mødet). 

-15 hestes Marina tager Mark hjem og renoverer. Sammen med den grå 

gummibåd. 
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- Den røde gummibåd ligger nede på flydebroen – og skal i klubben igen. 

- Eftersom bestyrelsen har tilladelse til at købe for 50.000kr, har vi købt 

et godt tilbud fra Nordtek, som skulle være en her og nu handel.  

En 6 cylinderet Volvo Penta fra sidst i 1990’erne til Oberon – prisen er 

50.000kr momsfrit. Motor, gear, skruetøj, udstødning(alt). Der søges 

fortsat fonde til at dække beløbet ind. Dette skal ses som en investering, 

og hvis vi kommer på andre tanker kan motoren sælges igen, hvis Skawdyk 

er meget uenige. Eftersom at Mann Diesel ikke havde nogen interesse i 

Alpha’en, ser vi dette som en langt bedre løsning. Dette betyder nemlig at 

flere klubmedlemmer vil have mulighed for at sejle med Oberon, da 

oplæringsprocessen bliver en hel del lettere. 

-Lars fra Karstensen Skibsværft har lavet en tegning på nyt styrhus. De 

har derefter givet, en lidt overvældende pris, på at bygge et sådant 

styrhus på 380.000kr - som vi selvfølgeligt har takket nej til. 

-Simon har snakket med Christian Markmann, som er på værftet, og han 

sammen med en fra lagret, har regnet på det, og det vil koste os 30.000kr 

i alu materialer at bygge styrhuset op. Hvilket han vil vurdere tager ca. to 

weekenders arbejde 3-4 mand, for at svejse op. 

-Simon har yderligere ringet til det gamle Fåborg Jernstøberi som gav et 

tilbud på 41.000kr for vinduer, hele vejen rundt.  

- Der bliver fortsat søgt alle de fonde som vi overhovedet kan!! 

- Der vil blive holdt ”overbliks møde” over projektet, ”hvad har vi” og 

”hvad mangler vi”, sådan at tingene ligger helt fast og alle er klar over 

hvor vi står.  

-Har man spørgsmål til motorkøb, eller andet i forbindelse med Oberon er 

det Simon, der kan kontaktes. 

f. Træfudvalg. Kontaktperson: J.O. 

 

4. Kalenderen.   

5. Eventuelt, herunder næste møde; onsdag den 22. eller torsdag den 23. oktober.  

 

 

Med venlig hilsen  

Sekretær 

Britt Holm Østergaard 


