Bestyrelsesmøde referat
Tirsdag den 3.11.2015
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Ole
Jensen (OJ), Lene Pries (LP),
Afbud: Helen Schiøler(HS), Martin Dyxenburg (MD)
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning
Godkendt

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
MD

Deltager i forskellige møder ang. Projekt Havnepark og projekt
Vild med Vand, og Isefjords Kredsen.

ME

Udskiftning af vinduer i klubhuset er i gang. Vi har fået
194.000 fra forsikringen. Næsten alle de små er skiftet.
Vi har fået priser hjem på slibning og lakering af gulvene i
klubhuset.
Taget på klubhuset har været utæt, men er nu repareret.
Næstformand

Vi har inviteret LOF til at bruge klubhuset i forbindelse med
deres undervisning i navigation. Sejlerskolen mener det er en
fordel for klubben, da det kan handle om nye medlemmer, og
samtidigt for eleverne, som så får undervisningen i et maritimt
miljø.

JQ/MD

Der er fortsat mange sejlerskole elever som ønsker at
fortsætte på 2. og 3. år. Sejlerskolen har besluttet, at afprøve
en model hvor erfarne elever fra sejlerskolen, bruges som
skippere for 2. og 3. års elever. Det vil samtidigt støtte det
sociale.
Sejlerskolen vil deltage i DM for sejlerskoleelever/ Sejlerskole
Cup til næste år.
Kasserer
Havnen

Der kommer snart nye skilte på broerne.

HR/KR

Havneudvalget har lavet udkast til nye retningslinjer for
jollepladsen. Det er sendt til høring i Jolleafdelingen.
Beddingsvognen skal bygges om. Der vil komme et rimeligt
varsel inden vognen tages ud af drift.
Udvalget deltager i FLID messen i Fredericia.
Vi har fået 21.000 kr. i gæstepladsleje
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Klubhus

LP
Q- holdet vil tage kontakt til C-holdet om muligheden for at
overdække en del af terrasserne. Motorbådsudvalget har
tidligere lavet et forslag som vil indgå i overvejelserne.
Bestyrelsen har planlagt hvem der gør hvad i forbindelse med
standernedhaling, afriggerfest og bankospil.
Kommunen er kontaktet vedr. skiltning til Sejlklubben.
Klubhuset er ved at lave kalender for 2016.
Alle bedes komme med evt. nye datoer senest fredag den 27.
nov.

Ungdom

Jolleafdelingen er i gang med oprydning og der laves service
på gummibådene.

HS

Afdelingen har holdt møde ifm. deres formandsskab for jolle i
Isefjordskredsen.
Udvalget har søgt 60.000 ved Novo til ”flere piger på vandet”
Motor
Kølbåde

Kapsejladsbøjerne er taget op for vinteren.

PR

Vi skal mere i avisen. Bl.a. om Standernedhaling.

MD

Nye emner til
behandling
Næste møde

Evt.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 11.11. kl. 19.00. Kl. 18.30
får bestyrelsen introduktion til klubmail og dropbox.
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 1.12.2015 kl. 18.00 v/
Lene
D. 28.1. vil der i klubben være introduktion til Facebook
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