Bestyrelsesmøde Referat
Tirsdag d. 05.02.2019
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), Michael Eliasen
(ME)
Afbud: Steen Hovard (SH)
Emne
Formand

Orientering/Beslutning
Generalforsamling.
Dirigent: Ole Meredin
Forslag til generalforsamling fra bestyrelsen:
Af historiske grunde er der uheldigt mange på valg samtidigt
nu. HR har lavet et oplæg af forskydning af valgperioder for at
få bedre balance.
Mail/SMS udsendes til samtlige medlemmer som advisering af
generalforsamling.
Regnskabet skal afsluttes og offentliggøres senest 8 dage før
generalforsamling.

Ansvarlig
ME

Vild med Vand: d. 25/5 forberedelserne er i gang.
Nyt fra roklubben
Samarbejde vedr. udstyr til havneparken.
Næstformand

N/A

Kasserer

Årsregnskab
Regnskabet er i gang, pt mangler lige det sidste.

PE

Havnen

Havneberetning godkendt i udvalget
Dæmning
Spuns netop færdig. Vi skal selv stå for træarbejdet. Lige nu
undersøges forskellige muligheder for træ til hammer.
ME og HR har genforhandlet lejeaftale med kommune.
Havnepladser
Mange nye ansøgere til havnepladser; godt 30 ansøgere til i
alt 22 pladser. Opfordring til at melde evt udeblivelse fra
bådeplads kan evt slåes op på hjemmesiden.
Afriggerfest
Pokaler fra afriggerfest uddeles til generalforsamling.
Nåle til 25 og 50 års jubilarer.
Vin til afgående bestyrelses medlemmer: LP henter og HS
siger tak for indsatsen.

HR

Klubhus

LP

Ungdom

Motor

Kølbåd

PR
Nye emner til
behandling
Næste møde

Evt.

Udlån af klubhus: Peter Modin 30/3, Hans Ole Rathje 13/4,
Troels S. Jensen 15/6
Samarbejde med roklub
Mulighed for samarbejde med roklubben undersøges. Det
kunne være meget spændende.
Lobbemarked
Udvalget undersøger en god dag og passende format for
afholdelse.
Kapsejlads
Udvalget fortsætter med 2-3 personer.
Set-up med start på respit fortsættes, da det er svært med
dommere.
Vi skal huske at nævne for kommunen at vores dommerhus
skal reinstalleres efter ombygning af havnen til en passende
lokation.
N/A
Dropbox tages på møde i marts.
Løn / kontingentfriholdelse for arbejde i klubben.
21/2-2019 Ekstraordinært best. møde
28/2-2019 Generalforsamling
5/3-2019 Ordinært bestyrelsesmøde – ændret til 12/3
Vindmøller i Jammerlandsbugten. Tidsfrist for indsigelser er
28/2.
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