Bestyrelsesmøde d. 3/10 - Imme Sejr/Kalvø Vikingeskibslag
Tilstede: Thomas, Anne, Brad, Anders L, Anders N, Mette og Johan
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Lyskost
3. Ny mølle
4. Kriterier for nye skippere
5. Lejekontrakt med huset
6. Økonomiopdatering
7. Kraningsudvalg
8. Julefrokost
9. Evt.
1. Siden sidst:
Thomas har fået en del forespørgsler på lån af skibet af andre foreninger og privatpersoner,
men vi er desværre nødt til at afvise sådanne forespørgsler.
Der har været GF i huset, mere om det under pkt. 4, men det kan informeres at der er
kommet 2 nye andelshavere i huset, hvoraf den ene har tilknytning til havnen men ikke til
skibslaget.
2. Lyskost
Den næste lyskosten skal ud midt i november.
Indhold er udover det normale for en efterårslyskost (ie. dagbog fra sommeren, indkaldelse
til GF) også indeholde sejluger for 2019 så tilmelding kan ske tidligere for næste sejlsæson.
3. Ny mølle:
Immes lænsemølle har sunget sidste vers, og er dømt ude af stand til reparation, se billede:

Thomas har indhentet pris på ny mølle, ca. 10.000 kr m.moms. Og det er åbenbart den
eneste fabrikant af sådanne møller i DK, så det er besluttet at Thomas bestiller denne mølle
så den er klar til søsætning i påsken.

4. Kriterier for nye skipper:
Det blev til generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at fastlægge kriterier til nye skippere før
de selvstændigt må tage en sejluge på Imme.
Bestyrelsen fastlagde følgende som minimum:
Personen skal have Y3 certifikat
Personen skal have været skipper aspirant på mindst 4 sejluger.
Personen skal have været skipper aspirant under mindst 2 i forvejen godkendte skippere.
Den endelige frigivning af en ny skipper godkendes af skipperteamet.
Skipperteamet består nu af: Thomas, Anders L, Claus, Sissel og Ulf.
5. Lejekontrakt
Huset stillede spørgsmål ved hvorfor vi som skibslag mente der var belæg for en
lejekontrakt, da det ville stille os svagere end hidtil, blandt andet med henblik på eventuelle
husleje reduktioner. Huset mener at vi skal styrke samarbejdet via dialog i stedet for
kontraktlige forpligtelser.
Med denne begrundelse har huset afvist den fremlagte lejekontrakt.
Bestyrelsen ser dette som et positivt tegn, og stopper derfor lejekontraktarbejdet indtil
videre.
Huset afviser også at sælge andele til skibslaget.
6. Økonomi
Alle lån er afbetalt og vi har på nyværende stund 80.000 i egenkapital.
Dette giver mulighed for eventuel kontingentnedsættelse.
Skovgården skal fremover bookes 2 år ud i fremtiden.
Anders trækker sig fra bestyrelsen ved næste GF, og vi står derfor uden en kasserr fra 2019,
og søger derfor kandidater. Anders har indbevilget i at han gerne vil suplere den nye kasser i
et år, som hjælp til overdragelse.
7. Kraningsudvalg:
Vi undersøger i øjeblikket prisen på at få bygget en bådtrailer. Prisoverslag afventes.
8. Julefrokost:
Julefrokosten vil i år afholdes hos Anders Nannestad i Vanløse. Datoen er den 24/11, og vi
starter med et bestyrelsesmøde kl. 15.00
9. Eventuelt
Per stopper som forpagter af kroen, og det er vi meget kede af. Som tak for mange års godt
naboskab har vi besluttet at dem der skal til ophal medbringer en gave fra skibslaget.

