Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 3.10.2017
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP),
Kenneth Juul (KJ)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Martin Meredin (MM), Helen Schiøler(HS),
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
JQ

Har været til hygge fejring af C-holdets 25 års
jubilæum
Tænker på muligheder for at oprette et jobkort, til
opgaver som klubben mangler hænder til.

Næstformand

Tursejlerdagen. Efter sommerferien valgte
Sejlerskolen at søsætte eksperimentet med
tursejlerdagen, og alle mandage kl. 17, når ellers
vejret har været ok, har en lille flok af erfarne og nye
sejlere været på vandet, og bag efter hygget sig med
spisning i klubhuset sammen med jolle og surf folkene.

Kasserer

Mobil Pay er nu helt på plads efter det er indført i
vores egen bank.

Havnen

Klubhus

Medlemmer som ikke har betalt kontingent udmeldes
jævnfør vedtægter.
Vestbroen er nu færdig renoveret.
Prøve boringer på dæmningen viser, at der er boret
27 meter ned uden af finde fast grund.
Udvalget sender brev til dem, som stadig ikke har
betalt for jolleopbevaring på jolle pladsen for året
2016.
Udvalget ser på mulighed for legeplads på vores
arealer.
Spillet til gummibåde har mange fejl. Det overvejes
at skifte hele spillet ud til nyt og funktionsdygtigt
Torsdags cafe’ oplever vigende deltagelse. Evaluering
vil vise, om det måske er mad eller foredrag som der
skal udvikles på.
Afriggerfesten d. 11/11 fortsætter med forberedelse
fra medlemmer som vil give en hjælpende hånd.
Billetsalget er startet.
Der kigges på renovering af stolene, som alle er fra
indvielsen for snart 25 år siden.
Udvalget der på terrasse forslag og muligheder for
indretning mellem klubhus og havnearealet.
Klubben har fået en ny rengøringshjælp Phong, som
gør det rigtig godt.
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Ungdom

Afholder klubmesterskab i uge 41 inden
efterårsferien.
Vi har et super godt træner team, som også har
været med til stævner. Dette har båret frugt, da Ian er
blevet kredsmester i B rækken for optimister.
Klubbåden sejler ca. 3 gange om ugen med unge og
til onsdagssejllads med besætning på 5-6 mand på
skift. Afventer lidt mere brug af klubbåd, inden vi
overvejer køb af en klubbåd mere. Vi evaluerer brugen
af klubbåden og den fremtidige struktur efter behov.

Motor

Udvalget har holdt møde om motorbåds aftener –
der har været et lille fremmøde, så nu prøves at samle
en opstartsgruppe.
Vil prøve at give noget mere info om
frihavnsordningen, da flere sejlere har mødt
frihavne på deres ture rundt i sommerlandet.

Kølbåde
PR

Emner til Sejleren

Nye emner til
behandling
Næste møde
Evt.
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