
Referat – Bestyrelsesmøde for Kalvø Vikingeskibslag Lørdag Den 24. November

Tilstede: 
Thomas, Johan, Anders N., Brad

Dagsorden:
1. Siden Sidst
2. General Forsamling
3. Lyskost
4. Evt.

1.Siden sidst
Bestyrelsen (herfra skrev som BS) havde 4 pålagt opgaver:

1. at finde et alternativ til kranning
• Hedin kender nogen fra Vestas med erfaring indenfor kranning/flytning af bl.a. store, lange ting 

(vindmølle blader for eks.). Han kunne umiddelbart ikke hjælpe med at finde en vogn som kun 
customizes til at kunne tage Imme op og flytte hende. Han forslog at kigge mere lokal. Jagten 
fortsætter. 

2. at etablere kriterier for at kunne tage en skipper tjans
• Opgaven er drøftet på tidligere BS møde. Se referat på hjemmesiden.
3. at følge op omkring vinterplads vis-a-vis Kalvø hus
• Huset på Kalvø har tilsendt en lejekontrakt forslag, som skal sikre skibslagets adgang til huset 

for ophal, påskelejr, mm. Der er nogle punkter bl.a. regler omkring at lave bål som kræver 
videregående opmærksomhed. 

4. at gennemgå vedtægter for at tydeliggøre de regler
• Johan og Thomas kigger dem igennem. De er blevet Vedtægtsudvalget!

2.Generalforsamling
• Skovgården er bestilt og betalt. De kræver nu at vi skal booke 2 år i forvejen. Så er den også 

booket til GF 2020! 
• Anders N. vil ikke fortsætte som kasser efter GF. Vi skal opspore flere til at stille op til valg. 

Evt. reklamerer for det i Lyskost
• Johan vil spørge Kris om han kunne tage indkøbe og Brad vil finde nogen der gider at lave mad
• snaps og kagedyst, Imme mime som konkurrencen. 

3.Lyskost
• Det er i gang og kan være færdig i løbet af ugen. 
• En mail skal udsendes 4-5 dage i forvejen af Lyskosts publicering, for at orientere medlemmer 

om tilmeldninger til togter, som åbnes op allerede med Lyskosten. 

4.Evt.
• Per er lige stoppet som kromanden. Vi kommer til at savne ham. Han havde været så 

fantastiske. Vi købte en flask rom, som tak for alt og held og lykke med alt. 
• Der er flere bestillinger for merchandise. Brad reklameret for det med mulighed for at kunne 

bestille og  evt. ordrer som kunne udgives til generalforsamling.

/BA


