Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 3.1.2017 kl. 19.00
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Ole Jensen (OJ), (LP), Helen
Schiøler(HS)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Hans-Ole Rathje (HR), Lene Pries
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning
Er Godkendt

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
JQ

Generalforsamling
Bestyrelsen arbejder med en forberedelse af
generalforsamlingen.
Alarm
Der er installeret ny alarm som virker bedre. Den stilles til og
fra på almindelig vis.
Bestyrelsen besluttede sidste år, at overføre vores forsikringer
til Dansk Sejlunion. Det sker nu, og betyder bl.a. at også
havnen er forsikret, hvilket ikke var tilfældet på den tidligere
forsikringsdækning.

Næstformand

Status Sejlerskolen
Sejlerskolen mødes i januar og planlægger den kommende
sæson. Steen Spange vil gerne være med i Sejlerskolen, og
deltager derfor i planlægning af året, hvor også den nye J80
klubbåd indgår i undervisningen på den praktiske sejlads.

Kasserer

Opdatering af betalingsoplysninger har voldt en del
udfordringer, men alle medlemmer med behov for det, har
fået tilbud om god hjælp.

Havnen
Udvalget har et nyt medlem til udvalget på bedding
Det er rigtig positivt, at forsøget med pæletræk viser, at
havnens pæle er i meget bedre stand end frygtet. Det betyder
også, at der er bedre tid til at beslutte hvilken løsning ift.
udskiftning af pælene vi skal vælge.
Der arbejdes fortsat på en løsning af, at broerne bliver meget
fedtede og dermed glatte om vinteren.
Klubhus

Det går godt med forberedelser til et nyt klubhus udvalg.

Ungdom

Status ny klubbåd
Udvalget som arbejder med at finde en egnet J80 klubbåd,
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mødes for tiden hver 14. dag, og er i dialog med flere sælgere
af potentielle både. Vi har set på en i Hamborg, og
Havneudvalgsformanden har været i Barcelona, og i den
forbindelse også set på en, som viser sig at være meget
velholdt. Hvis vi vælger at købe en syd på, vil det selvfølgelig
være en
Uanset skal vi finde ud af, hvordan vi får båden kørt hjem, hvis
den står nede i Europa. Gode idéer modtages meget gerne.
Vi har fået tilbudt en drejbar kran, som bl.a. kan bruges til den
nye J80 klubbåd.
Vi sender allerede nu flere ansøgninger, så vi forhåbentligt
kan få to klubbåde, og dermed mulighed for at sejle sammen
og mod hinanden.
Surfer
Fået tilskud på 3.000 kr. fra Dansk Sejlunion til Westsurfing
Cup.
I januar vil ungdomsafdelingen overveje, hvordan der kan
rekrutteres flere glade børn og unge.
Motor
Kølbåde

Der er indbudt til stor fest d. 18. februar hvor alle er meget
velkomne.
-

PR

-

Nye emner til
behandling

-

Næste møde
Evt.

7.2.2017
-

Motorbådsformand: Kenneth Juhl som Motorbådsformand
Havneudvalget: John Damgård Christensen stiller op til Havneudvalget (Nuvær supp)
Bestyrelsesmedlem +kølbådsformand: Lene har navnet
Ny suppleant: findes på generalforsamlingen
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