Kalundborg Sejlklub
Bestyrelsesmøde

Møde i Bestyrelsen: 06.01.2015
Deltagere:
Ole Meredin, Formand (OMP)
Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL)
Lene Pries, Klubhusudvalg (LP)
Kølbådsudvalg , Ingen mødte op fra udvalget
Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg (FT) afbud
Helen Lise Schiøler, Ungdoms-/Surferudvalg (HLS) Stedfortræder Birgit P Lindeberg (BPL)
Hans Ole Rathje, Havneformand (HR)
Poul Erik Hansen, Havnenæstformand (PEH)
Tina Jensen, Kasserer (TJ)

1

Formand:
Nordfacade/vinduer

OMP
Aftalt at montering starter 10. marts 2015

2

Klubbens fremtid

3
Klub regnskab
4
Renoveringer

31.januar har Ole indkaldt alle til en drøftelse om klubbens
fremtid. Bliver annonceret på hjemmesiden.
Kasserer:
10. februar sidste frist for aflevering af årsregnskab,
hensigten er at have det klar for gennemsyn den 2. februar.
Havnen:
Renoveringsprojekter pågår som nævnt i sidste nummer af
sejleren.
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HR/PEH

Kalundborg Sejlklub
Bestyrelsesmøde
5
Internet

6

Mastekranbroen

Det nye DLG Internet system er nu installeret og idriftsat.
Bruger navn: Kalundborg sejlklub.
Password: sejlklub
5-6 pæle må skiftes, leverandør må findes, Kalundborg
Havn konsulteres for eventuel leverandør.
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HR

Klubhus:
LP
7

Udlån af klubhus

8

Banko spil

9

Dato nissen

10

aktiviter

11

12

Check af medlems skab

Forældre medlems skab

FSL 09.01.2015

9.juni vil Johannes Olesen gerne låne klubhus til
sølvbryllup. Det er ok.
Banko spil har genereret et pænt overskud.
Annoncering af januar torsdagscafe i Sejleren forkert, er
korrekt annonceret i aktivitets kalender den 29. januar.
Joller/ungdom:
10-12 unge mødes hver mandag til teori og socialt
samhver.
Sejlaktiviteter starter i marts afhængig af vejret.
Da der som oplyst er problemer med at få alle nye især
surfer til at melde sig ind i klubben.
Forslår vi at ledere for ungdomsafdelingen og sejlerskole
jævnligt checker at deltagere er medlem af klubben.
Check eventuelt op imod den opdaterede medlemsliste
som kan hentes på hjemmesiden.
Birgit foreslog at forældre til aktive ungdomssejlere evt.
Kan blive medlem af klubben til en reduceret pris, hvilket
kan åbne mulighed for en større tilknytning til klubben.
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