
Referat fra bestyrelsesmøde i Kalvø Vikingeskibslag

Hovedtema: Kommende Lyskost og påskelejr

Tid og sted: Torsdag 23. februar 19.30 hos Thomas og Karen
Til stede: Thomas, Karl, Anne (referat), Johan, Sissel, Brad, Karen (Lyskost)
Afbud: Anders, Mette, Maj

Formanden orienterer
Thomas er i kontakt med Moesgaard vedrørende Immes besøg der i anledning af vikingarrangement d. 28-
30, juli. http://www.vikingetraeffet.dk/. Vi vil kunne regne med 15.000 kr. til slæb. Derudover skal Thomas 
aftale detaljer vedr. praktiske ting.

Lyskost
Vi nævnte i flæng alle emner der skal med i den kommende Lyskost:
 Referat fra generalforsamling (Karl og Sissel)
 Formandsberetning plus spændende historie fra filmoptagelser fra Ribe (Thomas) 
 Revideret regnskab (Anders?)
 Status om vores deltagelse i vikingetræffet (Thomas)
 Tilmelding til sommerens togter (kan copy-pastes fra tidligere) (Lyskostteam)
 Info om påskelejr (Karl og Lyskostteam): 

 hvad skal laves, hvor kan man sove (med links til overnatningsmuligheder),
 søsætning lørdag
 Tømning af kælder og andet: man kan gøre gode fund blandt arbejdstøj, franske skruer og andet

 Tilmelding til påskelejr (Lyskostteam)
 Billede på overrækkelse af sovsekande (Sissel)
 Reminder til alle i laget der har en andel i huset: Husk husets generalforsamling 7. maj 2017 

(Lyskostteam)

Der er deadline på at aflevere materiale til Inez, Karen og Stine onsdag d. 1. marts, sådan at de kan nå at 
sætte op og sende ud. Karen efterlyser hyggelige billeder fra GF.

Påskelejr
Opgaver til årets påskelejr: Ordne tovværk, diverse træprojekter, ordne garagen og rydde op

Indkøb: Linolie, 50 l. lys trætjære, bundmaling (Thomas bestiller). Træ skal købes. Bestyrelsen bevilgede 
penge til disse diverse indkøb og Karl køber træ. Det er først og fremmest behov af træ til bejdåsen, da vi 
vist har træ til de galger som skal laves til at lægge råen på ved roning (nyt, spændende projekt). 
Sissel vil kontakte Helle der lavede sejlet vedr. tovværk og blokke mm.

Der blev spurgt til vimpler og flag. Er der krav på dette? Ulf finder ud af dette. 

Nitterne skal gennemgås for at se om der er tæring og der skal laves kiler til bejdåsleje. 

Eventuelt
Thomas minder dem der har andel i huset om at deltage i husbeslutninger. Der blev nedsat en gruppe på GF
som skal holde fanen højt om dette.
Thomas vil lave en FB-gruppe om sikkerhed til søs.

http://www.vikingetraeffet.dk/
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