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Deltagere:
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Christian Winnem (CW), Jogvan Joenssen, Mia Trosbjerg (MT),

Ikke til stede: Helen Schiøler (HS), Kurt Vehl. (KV), Mads Lundsgaard (ML)
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Intet nyt.

Næstformand Intet nyt.

Kasserer Nets Easy er nu køreklart og vil fremover blive brugt til
afregning af strøm på broerne.
Fibia: Forventet opkobling omkring Jan/Feb.
Tilmelding til torsdagscafe er koblet op på klubbens bogføring.

Havnen 4 nye redningskranse er opstillet på broerne.
Gæsteleje vil fortsat være 160,- excl strøm.
Frihavns betaling 40,- excl. strøm.
Betjening af mastekran: For at undgå ulykker, vil der fremover
blive indført nye sikkerhedsregler omkring brugen. Se mere på
hjemmesiden.
Der udleveres bimålere (aktive fra 15/11). Dette bliver
formentligt sidste gang at de skal anvendes, da vi næste år
benytter BEAS betalingskort.
Bestyrelsen opfordrer til at klubbens medlemmer retter
kontakt direkte til havneudvalget i forbindelse med og
forbedringsforslag. Dette skal ses i lyset af en række
facebook-baserede diskussioner, hvor tonen ofte bliver
forplumret af rygter og en for aggressiv dialogkultur.

Klubhus Afholder torsdagscafé med søredningstjenesten torsdag den
28/10.

Ungdom Intet nyt.

Motor I forbindelse med sidste storm var der en del bådejere som
havde for slidte/tynde fortøjninger.

Kølbåd Intet nyt (webudvalget afventer stadig materiale fra
kølbådenes afslutning- hint hint).

PR Ny udgave af ”sejleren”.

Nye emner til
behandling

- Underskrift af tidligere referater
Godkendte referater arkiveres i bestyrelseslokalet.



- Nye nøgler
Nyt nøglesystem implementeres pr 14/10. Nye nøgler er
udleveret og registreret.
Der udvælges 3 medlemmer som kan bestille nye nøgler
(sikkerhedskrav).

- Julebanko 2/12
Bestyrelsen forhører sig om mulige arrangører blandt udvalg
og medlemmer.

- Standernedhaling.
Emnet gennemgået.

- Sponsorstøtte til surfsejlere
Bestyrelsen har besluttet at støtte op om to medlemmers
deltagelse ved EM i IQ-Foil. Klubben støtter deltagernes
transportudgifter med op til 6000,-.

- Idéseminar/bestyrelsesarrangement (29/10 17.00)
Emnet gennemgået.

Næste møde 11/11 2021 18.00
Evt.


