Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 14.8.2018 kl. 18
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik (PE), Kristen Lene Pries (LP), Helen
Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ), Steen Hovard (SH),
Afbud: Rasmussen (KR), Martin Dyxenburg (MD)
Emne

Orientering/Beslutning

Sidste mødereferat

Underskrives

Ansvarlig
ME
ME

Disp. af mødet
Velkommen til Steen Hovard, som træder til som suppleant på
næstformandsposten, da Jan Quist er fraflyttet sejlklubben.
Kort info siden sidste møde.
Deltaget i blåt topmøde i Århus.
Info om Bevæg dag i kommunen 1 september, hvor vi deltager
med joller, windsurf, SUP og klubbåd på havnekajen ved
havneparken
n/a

ME

Kasserer

I forbindelse med skift af bestyrelse medlemmer skal der
bruges ny legimation på alle medlemmer. Dette er nu
opdateret.
Diverse faktura uden rekvisitionnr. er gennengået og fundet
den rette konto for kontering.

PE

Havnen

Der har været en forespørgsel fra en bådejer, om det er muligt
at bo hele året i sin båd i vores havn.
Vi har ikke noget regelsæt for fast bopæl i ”husbåd”.
Havneudvalget tænker det kan være en vinteropgave at kigge
på dette.
Ponton flydebroer de 3 yderste mod vest. Trænger til voldsom
vedligeholdelse.
Der tages kontakt til kommune (ejer de ældste) om opgaven.
Øvrige broer (vores egne) kigges også grundigt efter.
Samsø turen. Der sendes SMS til bådejere.
Torsdags cafeen bliver spændende i august med helstegt
pattegris
Rengøringshjælp er stadigvæk sygemeldt.
Der købes kommerciel rengøring i øjeblikket.
Der laves opslag på vores medier om der er et medlem, som
vil byde ind på denne lønnet opgave.
Brug af vaskemaskine i køkkenet. Der skal gøres mere ud af
oplæring til de som bruger den. Da den ikke rengøres korrekt,
hver gang.
Afriggerfest mangler arrangører.
Julebanko mangler arrangører.
Bestyrelseslokalet er blevet til et pulterkammer. Der laves en
kraftig oprydning inden for næste måned. For at undgå mere
pulter..
Møde den 4. Oktober - Internationale tilflyttere. Sejlklubben
lave sandwich og kaffe denne. Aftalt med kommunen.
Er netop startet efter sommerferie.
Har ca. 15 sejlere.
2 ”gamle” trænere er taget på efterskole.
I stedet velkommen til Maria Lindegaard , som er kommet retur

HR

Formand

Næstformand

Klubhus

Ungdom

ME

LP

HS

1

Nye emner til
behandling

fra efterskole. Og er startet som træner på mandage.
Windsurferne har også et stabilt hold på 15 +/- afhængigt af
vejrudsigten..
SUP har meget stor tilslutning.
Har formået at have 2 ekstra hold i sommerferien. Ud over de
3 hold som der var i foråret.
Efter sommerferien er der startet endnu et nyt op.
En klar medvirkende årsag til at vi nu er 626 med i sejlklubben.
Har holdt lang sommerferie.
Starter op efter sommerferie.
Er uden dommerdækning i efteråret.
Der er afprøvet at sejle med respeed tider.
Der overvejes en anden madløsning. Da det klart er en udgift
med mindre antal deltagende både, at have lønnet personale i
køkkenet.
Emner til Sejleren
Portræt af Steen Hovard udarbejdes
Skærm på gang.
Brandsikert fjernarkiv.

Næste møde

11/9-2018 kl.18
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