Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11.12.2018
Deltagere:
Martin Dyxenburg (MD), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik (PE), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries
(LP), Helen Schiøler (HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ), Steen Hovard (SH)
Afbud: Michael Eliasen (ME),
Emne
Formand

Orientering/Beslutning

Ansvarlig
ME

Kasserer

.Else og Johannes Petersens fond Kasseren harsøgt Else og
Johannes Petersens fond og fået 30.000 kr.
Sponsorannoncer på hjemmesiden: HO sammenfatter et skriv
til sponsorerne for at spørge til deres støtte i 2019.
Opdatering af medlemmer hos DS. PE og HO kigger på
opgaven efter nytår.

PE

Havnen

Søsætningssporet Firmaet A1 vil gerne kigge på sporet
samtidig med at de fører tilsyn med arbejdet omkring
dæmningen. Afhængig af deres vurdering kigges der på
løsninger.
Svingkran det ser ikke ud til at vi kan få den kran, som var
stillet os i udsyn. Dvs projektet er sat bero.
Budget 2019. Havnen planlægger at afsætte 500.000 kr til
vedligehold. Samme niveau som tidligere.
Vinterliggende både. Der er pligt til at have
dobbetfortøjninger.
Parkeringspladser ved klubben. Det henstilles til at man ikke
langtidsparkerer ved klubben. Vi indrykker et lille oplæg i
Sejleren til foråret.

HR

Klubhus

Julebanko. Rekordmange deltagere til julebanko.
Rengøring Lone fortsætter året ud. Der skal findes en afløser
herefter.
Simplificering af regnskab. Vi vil gerne kigge på at lave et
mere simpelt oplæg for hvordan køb i klubhus ved
arrangementer, udvalg, og andre aktiviteter bogføres.
Udvalg Det undersøges hvordan udvalget kommer til at se ud
næste år.

LP

Motor

Loppemarked for båddele. Forslag om at holde et
loppemarked hvor medlemmer kan sælge dele. Det kunne
være til standerhejsning i foråret.

KJ

Kølbåd

Kølbådsudvalg Der kigges på om kølbådsudvalget kan køres af
en mindre gruppe. Dette afspejler bl.a. at der er færre både,
som deltager i kapsejladser hver uge.

MM

Næstformand

Ungdom

HS

1

PR

Nye emner til
behandling

Næste møde
Evt.

Kalender: Skal i sejleren.
Gammelt historisk materiale fra sejlklubbens historie er
overleveret fra Leif Jensen. De ryger på arkiv
Generalforsamling d. 28/2-2019
HO foreslår, at vi indgiver et forslag til generalforsamlingen
vedr. forbedret afbalancering af valgperiode for flere
medlemmer.
D. 8/1-2019
Afriggerfest:
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