Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 1.5.2018
Deltagere:
Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries
(LP), Helen Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ), Poul Erik Hansen (PH)
Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ)
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Velkommen til vores nye kasserer Poul Erik
Bestyrelsen beslutter at købe en computer til kasserer
og til havneudvalgs formanden som installeres med de
programmer som de hver især skal bruge.
Tidligere og ny kasserere hjælpes ad med at skifte
login til bank, systemer, E-Boks mv.
Sejlerskolen er kommet rigtig godt i gang, selv om der
i år er mangel på Sejlerskoleskippere.
Til Vild med Vand dagen vil der være sejlads med
sejlbåde
Tina fortsætter med at køre løn til sejlklubbens
lønnede personale
Tina kontakter klubmodul for mere plads på vores
webhotel
Orientering om henvendelser fra medlemmer om både
gode og knap så gode henvendelser
Udvalget sender vedtægter og godkendt regnskab 2017
til kommunen, så vi kan modtager det kommunale
tilskud
Plads fordeling er på plads. En del nye både og cirka
halvdelen kommer fra nye sejlere til klubben
Rengøring fungerer ok med hjælp fra C- og Q-holdet,
på grund af sygdom hos nuværende rengøringshjælp
Et medlem har tilbudt at hjælpe ved store rengøringer
ifm. udlejning etc.
Alle skal være opmærksomme på, at der er så ok som
muligt, når huset forlades.
Hvis et medlem af sejlklubben ønsker at bidrage med
hjælp 2-4 timer 1-2 gange om ugen – sæsonafhængigt,
så vil udvalget tilbyde en timeløn på 142 kr.
Stor tak til Kristen få at skifte hjul på rullevogne i
køkkenet m.m.
Udvalget undersøger muligheder for at sikre historisk
materiale vedrørende sejlklubben
Udlån af klubhuset:
Bodil & Kjeld Nielsen, 75 års fødselsdag 29/9 Steven
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Rørsø, konfirmation 28/5-19
Ungdom
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Motor
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•

•

Sejlesæsonen er kommet godt i gang, surferne er også
på vandet og mandagsmad er startet op.
Fuldt booket i SUP sejlads. De 4 nyindkøbte fra
Nordea fonden er også i gang, de kræver at sejleren har
bestået SUP diplom.
Første stævne i Frederikssund er i maj måned.
2-3 juni afholder sejlklubben selv et kredsstævne
Tilbage meldingen til Vild med vand er, at udvalget
desværre ikke kan tilbyde motorbådssejllads på dagen,
da det ikke er sikkert, at der er motorbåde hjemme til
havnens dag.
Motorbåd udvalget har næste udvalgsmøde i august
Udvalget har startet dialog med Kalundborgs
kommunale havnefoged om klubbens dommerhus. En
flytning til fastlandet kan blive aktuel i forbindelse
med havneparken.
Første præmie kapsejlads starter d. 2. maj. kl. 18. Alle
klubaften sejladser i sæsonen starter kl. 18
I næste nummer af Sejleren kommer en blanket med
tilmelding / framelding til Sejleren elektronisk
Der kommer snart en nyhedsmail mere, hvor der bl.a.
efterlyses A og B nøgler, som frit kan afleveres i
klubbens postkasse, hvis nøglerne ikke bruges mere,
da vi ellers skal have lavet nye.
Vil med Vand gruppen er godt gang med en en plan
for havnes dag

Nye emner til
behandling
Næste møde

•
•

Tirsdag den 5. juni kl. 18
Bestyrelsens augustmøde flyttes til d. 14.8. kl. 18
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