Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 7.11.2017
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Helen
Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Lene Pries (LP)
Emne
Sidste mødereferat

Orientering/Beslutning

Disp. af mødet
Formand

Ansvarlig
JQ
JQ

Status om klubbåd – vi evaluerer klubbåds konceptet til vinter,
herunder hvordan vi kan markedsføre og anvende båden
bredere mod til borgere, som ikke kender til at sejle.
Båden er taget op for vinteren.
Formanden deltager i diverse møder i kredsen i november.

Næstformand
Kasserer

Bogføring er op to date, og arbejder nu på årsafslutningen.
Kassereren har modtaget en meget troværdig mail, som
angiveligt bar fra formanden, med ønske om overførsel af
penge til et kontonummer. Det viste sig at være forsøg på
bedrageri. Kasserer tager kontakt til IT udbyder om et bedre
spamfilter.

Havnen

Lygtepæle rejst for at få mere lys. Riggerbroen skal renoveres
bedre mod land. Den løftede sig ved højvande, og ved
nærmere gennemgang, var der mere råd broen end forventet.
P-pladsen har fået lagt stabilgrus, for at holde vandet væk.
Der har desværre ikke været henvendelser fra medlemmer,
som har tilbudt at arbejde med etablering af legeplads, så
projektet henlægges. (efter mødet: der er nu kommet 4
medlemmer, som gerne vil arbejde med projektet)
Havnens pc’er skal udskiftes.
Hybenhækken ved P-pladsen bliver fjernet og volden jævnet. I
stedet bliver der etableret et plankeværk. Formålet er, at
skabe mere plads.
2 mand fra udvalget tager til Flid messe.

Klubhus

Har fokus på afriggerfesten.
Klubhuset er lejet ud 12-13/5-18 til 75 års fødselsdag.
Turistforening gæster klubben med en bus d. 24/2-18
Årskalender 2018 er under udarbejdelse
.
Vinteraktiviteterne i år er hygge med pizza, sløjd og film.
Udvalget glæder sig over at høre, at nogle af sejlerne dropper
andre fritidsinteresse til fordel for sejlads.

Ungdom

1

Gummibådene er taget op og jollene pakkes sammen for
vinteren.
Motor

Der er planlagt tirsdagsmøder hvor der snakkes stort og småt
om sejlads i motorbåd.

Kølbåde

I forbindelse med evaluering af sæsonens kapsejladser,
overvejes andre muligheder for sejlads, herunder singlehand
og eller eller doublehanded sejlads, eller måske noget helt
andet, for at få flere både med til kapsejlads.

PR

Til Sejleren har Martin sendt artikler om: Silverrudder – og
udsigten til Singlehandsejladser ved Kalundborg, SUP’erne,
portræt af et medlem samt en artikel fra Henrik Jørgensen om
Xenia jordomsejlingen.

Nye emner til
behandling
Næste møde

Holdes d. 5/12 på Elmebakken 8 kl. 18

Evt.

Vi forsøger at samle en gruppe, som har givet tilsagn om at
hjælpe til banko
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