Bestyrelsesmøde Dagsorden
Referat
Dato: 7/5/19
Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik Hansen (PE), John Damgaard Christensen (JC),
Ib Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Kenneth Juul (KJ), Christian Winnem (CW).
Emne
Formand

Orientering/Beslutning
Er blevet godt modtaget i klubben og har mødt mange glade
og søde medlemmer.

Næstformand

Intet nyt.

Kasserer

Indsamling af persondata fra bestyrelsens medlemmer.
(billede- og addresselegitimation)
Information om renovering af riggerbro (se pkt 4).
Jollestativ til slæbejoller etableres.
Manglende information om redningsstiger på broerne.
Fortøjningspæle er kontrolleret.

Havnen

Klubhus

Kølbåd

God opbakning fra udvalget.
10 medlemmer (samt IK) planlægger afriggerfest.
Opsætning af disinfektionsdispenser i køkken.
Sæsonen er i gang med tilgang af nye medlemmer.
Mulighed for fællesaktiviteter med roklubben.
Opfordrer andre udvalg til at melde ind hvis man ønsker at
grillen evt tændes op.
Martin ej til stede.

PR

Se punkt 5.

Emner til behandling

1. Bestyrelsens opgaver
2. Kalender for bestyrelsen
3. referat og oplæg fra møde mellem GIS-foreninger
vedr. udnyttelse af vesthavnen.
4. Vedligehold af riggerbro.
5. præsentation af bestyrelsen
Sponsorpolitik.
Overblik over udleverede nøgler samt mulige løsninger.
(Der indhentes en pris på nyt nøglesystem (Kenneth))
Madansvarlig 4/6: Kurt medbringer mad.

Ungdom
Motor

Næste møde
(4/6)

Ansvarlig

Evt.

Havneformand: C-holdet tilbyder at rydde op i
bestyrelseslokalet. Bestyrelsen bifalder forslaget.
Dato for bestyrelsesmøder: Efter skolernes ferie rykkes
bestyrelsesmøderne til 2. tirsdag i måneden.

Ad 1) Bestyrelsens opgaver:
a) Fokus på kontakt til nye medlemmer (planlægning af møde mellem formand/næstformand og
havneformand og kasserer)
b) Sponsorkontakt: pt. etablerer havneformanden i kontakt med nuværende sponsorer. Bestyrelsen
arbejder frem mod en løsning i forhold til nye sponsorer.
Ad 2) Kalender for bestyrelsen:
a) Vi undersøger muligheden for at udmelde evt. ferieaktivitet. (anvarlig: Kurt)
Ad 3) Referat af møde mellem GIS-foreningerne.
a) Etablering af svømmebane/kajakpolobane. Havneformand deltager i næste møde 21/5
(dialogmøde)
b) KS støtter skriftlig indstilling fra GIS klubber til næste møde 21/5 i dialogmødet vedrørende
ovenstående etablering af svømme- og kajakpolobaner
Ad 4) Renovering af riggerbro. Der er tale om en renovering og beslutninger træffes af havneudvalget.
a) 2 muligheder for den kommende renovering:
a. Den nuværende udformning bevares (med udskiftning af pæle som ikke er skiftet de
seneste 10 år).
b. Riggerbroen renoveres og står selvstændigt og midterbroen føres udenom riggerbroen.
Ad 5) Præsentation af bestyrelsen for medlemmerne.
a) Bestyrelsens medlemmer sender en kort præsentation til PR-udvalget inden næste møde.

