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Fra bestyrelsen
Nu er vi kommet hen i begyndelsen af februar, så nu begynder vi at tænke på at Rebekka
skal klargøres til en ny sejlsæson. Vi har holdt det første af årets bestyrelsesmøder hvor vi
har fastlagt de kommende arbejdsdage samt afholdelse af generalforsamling.
Søndag den 8. februar havde gruppen af formænd for arbejdsudvalgene møde ombord på
Rebekka, og her gennemgik vi i fællesskab de arbejdsopgaver der er i dette forår, således
at vi kan fordele opgaverne over de kommende arbejdsdage.
På vores bestyrelsesmøde vendte vi også hvilke muligheder for sommersejladsen, som
kan have en bred interesse for foreningens medlemmer, og vi blev enige om at vi i
forbindelse med afholdelsen af den kommende generalforsamling, vil forespørge
medlemmerne om der er særlige interesser, eventuelt en tur på Limfjorden.
Da der fra flere medlemmers side er ytret ønsker om tidlig udmelding om
sommersejladsen, for at familierne kan tilrettelægge deres ferie med skibet i god tid, har
vi besluttet at sommersejladsen bliver i 29 – 30 – 31 og 32.
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Shantykoret på Havnen i Büsum

Arbejdsdage:
14. februar rundholter og master
afvaskning af sværd, master og rundholter.

28. marts jolle, ankerspil og rig
slutmaling af sværd, master og rundholter, samt gennemgang af rig.
Ved klargøringsarbejder mødes vi ved Rebekkas nye oplagsplads på Vesternasen
mod nord.Kl. 9 til 13
Lørdag den. 18. april
Oprigning.
Ved Langelinie fra kl. 9:00

Gröde Appelland, Juli 2008
28. februar rundholter og master
skrabning og slibning, samt pletning af sværd, master og rundholter.
14. marts rundholter, master og jolle
maling/lakering af sværd , master og rundholter.

Fattigmandsbedding Lørdag den 25. april.
Ryon sætter Rebekka på grund på søjorden ca. kl. 4:00 om morgenen og arbejdet
starter kl. 8:00. Der er båd der sejler mellem Langelinie og søjorden med
medlemmer og eventuelle forsyninger.

Med inspiration i disse
billeder vil bestyrelsen
gerne opfordre
medlemmer til at
komme og deltage i
arbejdsdagene.
Der arbejdes fra
kl. 9 – 13 med
passende indlagte
pauser.
Der er altid plads til en
mere….

Generalforsamling 2009.
Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19:30
I Værkstedet, Ved Møllebanken 10, Nordby.
Dagsorden er som anført i vedtægterne.
På valg er Niels Brinch, Gert Thomsen og Ryon S. Petersen
samt suppleant Else Reiffenstein
Der vil efter mødet blive et lille traktement.
Medlemslister og flyttemeddelelser.
Vi vil hermed opfordre foreningens medlemmer til at meddele adresseændringer, da det
er ærgerligt og bekosteligt at modtage nyhedsbreve retur, samt derved at miste kontakten
til trofaste medlemmer gennem mange år.
Rebekka nord om Amrum juli 2008

