Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 4.4.2017
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Helen Schiøler(HS),
Kenneth Juul (KJ), Martin Dyxenburg (MD)
Afbud: Hans-Ole Rathje (HR), Lene Pries (LP), Martin Meredin (MM),
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning

Disp. af mødet

Ansvarlig
JQ
JQ

Formand
Næstformand

Sejlerskolen. Sejlerskoleudvalget har lavet den sidste
planlægning af sæsonen, og der er lavet aftaler med
sejlerskole skipperne. Sejlerskolen starter d. 18. april, og de
første sejladser starter fra d. 9. maj.

JQ

Kasserer

Der er kommet en del nye medlemmer i sejlklubben, her af en
del unge. Formentlig er det primært tilmeldinger på via årets
Sejlerskole.

TJ

Bestyrelsen påtænker kun at udgive Sejleren elektronisk fra
august måned.
Havnen

Bådspillet fungere nu igen, og der er mulighed for brug af to
bådvogne. Ny vejledning til spillet er opsat.

KR

Bådvognene kan kun bookes og bruges i op til 24 timer. Hvis
der opstår særlige problemer, som nødvendiggør at en båd
skal være oppe i længere tid, kræver det en forudgående
godkendelse fra Havneudvalget.
Takser for gæstesejlere holdes uændret.
Bådpladser er fordelt, og der er enkelte ledige pladser.
Ny tømningsvask til tørklosetter er opsat i det udendørs
toilet.
For at mindske antallet af måger, køber udvalget tre
skuffejern, så bådejerne selv kan skrabe muslinger af
flydebroerne.

Klubhus

Der er allerede 20 tilmeldinger til arrangementet i klubben d.
29.4. for nye tilflyttere til Kalundborg. Der deltager 4 fra
kommunen og et par stykker fra bestyrelsen.

LP
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Vi har Vild med Vand, havnens dag d. 10. juni. Planlægnings
udvalget offentliggør lister, hvor man kan melde sig som
hjælpere. Vi har bl.a. to motorbåde der holder åben båd, og
flere motorbådssejlere hjælper til. Sejlerskolen snakker med
elever om at deltage som hjælpere.
Ungdom

Klubbåden. Vores nyindkøbte J80 båd er hentet i Barcelona,
og en gruppe medlemmer er ved at prime, bundmale og
polere mv., så den kan præsenteres til standerhejsning d.
23.4. Båden er forsikret gennem vores nye klubforsikring.
Regler for brug af klubbåden er ved at blive lavet.

HS

Jollestævnet d. 10. juni aflyses på grund af Havnens dag.
Jollerne er kommet hjem fra vinterhi i Holbæk.
Ungdomsudvalget har fået et sponsorat på 50.000 kr. til to
Feva joller.
Motor

Har snakket om Vild med Vand. To motorbåde holder åben
båd, og flere motorbådssejlere hjælper til på dagen.

KJ

Motorbådsudvalgets fest gik rigtig godt.
Kølbåde

-

PR

Hjemmesiden. Status og plan for hjemmesiden drøftet.
Henning deltog under punktet.

MD

Vigtigt at hjemmesiden er interessant og informativ. Det
betyder bl.a., at der skal stå noget på alle udvalgenes
nyhedssider. MD kontakter de udvalg som ikke har fået
skrevet noget. Hvis der er udvalg som ikke kommer med
indhold til deres nyhedssider mv., slettes de, så der ikke er
inaktive sider. Eks.vis bruger ungdomsudvalget primært
Facebook, som er mere aktuel for dem ift. nyheder.
Vores samarbejde med Klubmodul, som drifter vores
hjemmeside, virker meget bøvlet, og er en af årsagerne til, at
ændringer på hjemmesiden tager forholdsvis lang tid. ME
kontakter Klubmodul.
Torsdag d. 20.4. laver Henning lidt undervisning i hvordan
udvalgene selv oploader til deres nyhedssider.
Sejleren. MD planlægger hvordan vi bedst kan få annoncer i
Sejleren.
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Nye emner til
behandling

-

Næste møde
Evt.

Tirsdag d. 2.5.
-
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