Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 02.5.2017
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP), Helen
Schiøler(HS), Kenneth Juul (KJ)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Martin Meredin (MM), Jan Quist (JQ) Tina Jensen(TJ),
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning
Underskrives på næste møde

Disp. af mødet

Ansvarlig
JQ
JQ

Formand

Sponsorat. Vi har fået endnu et sponsorat, denne gang fra
Folkeoplysningen, og det er igen Anne-Louise Eliasen som på
vegne af sejlklubben har søgt og fået penge bevilget til to
FEVA joller. De blev hentet hjem fra London til Gisseløre i
weekenden.

ME

Næstformand

Deltog ikke på grund af undervisning i sejlerskolen, som er
kommet godt fra start med 22 deltagere, hvor af mange er
nye medlemmer i klubben.

JQ

Kasserer

Afbud på grund af ferie

TJ

Havnen

Vagt plan er lavet og fordelt.

HR

Udvalget imødeser meget gerne nye tanker omkring klubbens
udstyr. Udvalget skal godkende hvis der er udstyr som ønskes
anvendt på andre måder end tiltænkt, eksempelvis må
beddingsvognene ikke kobles sammen.
Overvejer at finde maks. Løfte kapacitet på mastekranen, i
takt med at der kommer tungere master i klubben.
Havneudvalget henstiller til ejerne af sejlbåde, at de tager
størst muligt hensyn til hinanden i deres brug af mastegården.
Sørg for, at du ikke har din mast liggende i gården i længere
tid end nødvendigt for klargøring. Andre medlemmer vil også
gerne kunne komme til.
Klubhus

Introduktion for nye medlemmer 4. Maj Torsdag kl. 19-22.
(HR,LP,ME deltager)

LP

Medlemskab. Bestyrelsen har drøftet, om vi har den rigtige
struktur omkring gaste- og støtte medlemskab
Torsdagscafé d. 18/5 er flyyttet til d. 1/6
Sant Hans Medlem til at holde årets tale efterlyses
1

Klubhusudvalget. Fordi 3 af de nye udvalgsmedlemmer er på
arbejdsmarkedet, har vi brug for flere personer, som kan
hjælpe i alm. arbejdstid.
Havnens Dag Den store planlægning er i gang. Der afholdes
info møde for de frivillige som har meldt sig d. 6/6-17 kl. 18
om koordinering af de mange aktiviteter på Vild med vand
dagen.
Fondsmidler. Vi søger Sjællandske Medier om fondsmidler til
cykler, anhægere eller ladcykler, og Kalundborg kommune om
midler til Vild med vand.
Danske Bank vil gerne måske gerne besøge sejlklubben for at
lave et sejl event med deres med medarbejdere.Vores egne
banker har fået samme tilbud, men har takket nej.
Klublån: Erik Ebdrup – 70 år 25/6, Klaus Bøggild – 60 år 26/8.
Ungdom

Feva joller. Ungdomsafdelingen prøver skabe kontakt til vores
tidligere sejlere, som var glade for at sejle med Feva. Måske
kan de bringes tilbage i klubben da vi nu har fået de to
sponsorede Feva joller.

HS

Klubbåden. Holdet omkring klubbåden brugte meget energi
på klargøring af klubbåd frem til præsentationen ved
standerhejsning. Nu er båden sejlklar, og der kommer snart
information om, hvordan man kan leje båden.
Til det første stævne i Frederikssund forventer vi at deltage
med 3-4 sejlere. Stævnet er denne gang et 2 dages stævne.
Træner holdet er i år Christian Bang og Jakob Thor, som løfter
opgaven meget flot.
Arrangementer. Kalundborg Gymnasium forespørger om intro
ugen. Sejlklubben vil måske hellere byde ind på noget sport i
foråret som GYM overvejer at starte på inden læseferien
Herredsåsen spørger til arrangement d. 15/6, og
Ungdomsskolen spørger til et sommertilbud, som de plejer.
Udvalget taget stilling til henvendelserne.
Motor

Starter op på nogle hyggemøder med grill mv. og hvor familie
medlemmer inviteres, for at skabe noget mere fællesskab.

KJ

Kølbåde

Martin Meredin er udtrådt af bestyrelsen, grundet jobskifte til
Luffe bådeværft. Vi spørge bestyrelsessuppleanterne inden
næste møde.

ME

Mails til kølbådsformanden går indtil videre til formanden.
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PR

Martin er i gang med at skrive forskellige artikler som kommer MD
i medierne over den næste tid.
Martin hjælper også meget med eksempelvis slides til Vild
med vand opgaver.

Nye emner til
behandling

Kontaktperson til Kalundborg Kommune ifm. H M
Dronningens besøg er Lene Pries

Næste møde
Evt.

2017-06-06 kl. 18:45

LP
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