Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 5.4.2016
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Ole Jensen (OJ), Lene
Pries (LP), Helen Schiøler(HS), Martin Dyxenburg (MD)
Afbud: Jan Quist (JQ),
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
MD

Tilbud omkring tag over klubhus (stoppe lækage over store
klublokale samt over køkken):
Bent har indhentet tilbud
- Rep. af tag 5 meter på hver side
- Udskiftn. af hele taget
Det blev besluttet at udskifte hele taget , og at indhente tilbud
fra en leverandør mere.

ME

Tursejler bøjer i fjorden:
Vi har (i samarbejde med Vesthavnens Bådelaug) lagt billet ind
på udlæggelse af 2 bøjer i nærheden af Sortestenen.
Tursejlerforeningen sørger hvert år for udlæggelse og
optagning. Vinteropbevaring sørger vi for. Det er gratis.
Generalforsamling i Isefjordskreden, marts 2016.
Vi var repræsenteret, og fremover vil jollesejladser i kredsen
blive koordineret ved samme lejlighed.
Webcam
Henrik Houkols arbejder på det. Vores internetforbindelse er
muligvis for langsom til live-streaming.
Bestyrelsen glæder sig over initiativet.
Næstformand

Sejlerskolen starter undervisning indendørs d. 12.4. Skipper
introduktion og besøg på Holger Danske d. 26.4. Natsejlads
med Holger Danske d. 29.4., og start på den almindelige
sejlerskole sejlads d. 10.5.

Kasserer

Restancer hos medlemmer udgør lidt over 8.000 kr.
Rykkere har ikke givet ønsket effekt.
Dragsholm Sparekasse tilbyder favorabel bådfinansiering, og
vil gerne stå til rådighed for en klubaften el.lign.

Havnen

Et par henvendelser fra medlemmer blev behandlet.
1) Hvis man har haft part i en båd, som en anden har
haft plads på, kan man ikke gøre krav på det halve
indskud.
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2) En henvendelse om opbevaring på jollepladsen blev
behandlet. Bestyrelsen besluttede at fastholde
opkrævning for opbevaring af andet grej end
slæbejoller.
Klubhus

Lene har opdateret velkomstbrev til nye medlemmer.

Ungdom

Opstart mandag 11.april.
Flere trænere søges. Opstart af ”ællingehold” (mindre
søskende) samt SUP-hold i støbeskeen.

Motor

-

Kølbåde

Bøjer reklamation er i gang

PR

Vild med vand:
Krabbebro og krabbevæddeløbsbane bliver etableret
af Kalundborg Kommunes Nytteaktivering.
Havnens Dag 29.maj planlægges, med hovedvægten
af aktiviteterne på land.
Skilt ”Velkommen på Gisseløre” i støbeskeen.
Vejskilt til Gisseløre forsøges diskuteret med klubben.
Artikel som annoncerer introaften for nye medlemmer,
sejlerskole samt jolleopstart i Ugeavisen.

Nye emner til
behandling

Vision/strategi for Kalundborg sejlklub
Rev oplæg til disk. på næste best.møde

Næste møde
Evt.

Tirsdag d. 3. maj 2016
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