Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 6.6.2017
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP),
Helen Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ) I den sidste del af mødet
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning
Godkendes på næste møde

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
JQ

Bestyrelsen. Martin Meredin er heldigvis tilbage i Kalundborg,
og indtræder igen i bestyrelsen.
Sejleren. Vi spørger medlemmerne på mail hvem der fortsat
ønsker at modtage Sejleren i papirform, så vi på den måde kan
spare en del penge på porto. På næste generalforsamling vil
bestyrelsen derfor indstille, at den fremover kun udkommer
elektronisk.

Næstformand

IMX40 træffet i den første weekend i juni var en succes med 5
både fra forskellige havne i Danmark samt ejerne af IMX som
ikke var sejlklar, men ejerne kom i bil.
Sejlerskolen er i gang med de praktiske sejladser, og alle
elever har været på vandet på nær én gang, hvor Sejlerskolen
aflyste på grund af for dårligt vejr.

Kasserer

Fondsmidler. Alle de bevilligede fondsmidler er modtaget,
efter vi har sendt den fornødne dokumentation for vores
udgifter.
Vi afventer det årlige tilskud fra kommune. Kassereren er i
dialog med kommunen.

Havnen

Havnedybde. Eksternt firma har efter undersøgelser vurderet,
at opgavens omfang med oprensning af havnen til ønsket
vanddybde er ca. 1700 m3. Havneudvalget planlægger at få
slået en spuns ved dæmningen, inden oprensningen
påbegyndes
Plads fordelingen har efter bådene er kommet i vandet, givet
lidt flere udfordringer end i tidligere år.
Grøn plads ordningen bruges efter anvisningen fra
havneudvalget
Klubmodul har drillet lidt. Klubmodul er informeret opg en
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løsning skulle være på vej.

Klubhus

Vild med vand. Der har været infomøde om rollefordeling til
vild med vand d.10/6
Rengøringshjælp har været købt eksternt. Vores egen
rengøringshjælp kommer igen i uge 23 efter 4 ugers planlagt
pause

Ungdom

Klubbåd. Vi har allerede forhåndstilsagn på en J80 klubbåd
mere. Bestyrelsen er i gang med drøftelser med sponsor.
Vores nuværende klubbåd er døbt ”Røsnæs”. Den næste
kommer til at hedde ”Asnæs”.
Bådsmændene på klubbåden er Søren Gaarde, Leif Jensen
Pedersen og Michael Eliasen. Medlemmer af sejlklubben kan
kontakte bådsmændene om leje af båden. I løbet af kort tid vil
det komme et bookingsystemet på hjemmesiden. Gert
Nordahl er kipper på båden til onsdags kapsejladserne.

Nye sejlere. Der er i øjeblikket 10 nye sejlere til træning
Feva joller. De nye Feva joller bliver brugt flittigt
Mandagsmad ordningen i samarbejde med Meny fungere
rigtig godt. De 35 kr. pr. måltid betales via Mobilepay
Besøg. 15 juni kommer en klasse fra Herredsåsen på besøg, og
ungdomsskolen kommer i august.
Træner. Ungdomsudvalget kikker efter potentielle kandidater
til træner opgaven
Gummibåd. Udvalget overvejer at skifte den ene gummibåd til
en ny og mindre, som der må sejles uden
speedbåds/dueligheds bevis. Den kanb i givet fald bruges af til
trænere og forældre uden bevis.

Motor

Har holdt udvalgsmøde med ægtefæller, og der planlægges en
månedlig aften fra september i hyggens tegn.

Kølbåde

Kapsejlads. Skipperne har aftalt, at hver båd sørger for egen
forplejning i klubhuset efter kapsejladsen. Drikkevarer betales
via Mobilepay, og Kølbådsudvalget giver kaffen.
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Emner til Sejleren
Nye emner til
behandling
Næste møde
Evt.

01.08.2017
Intet
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