Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 09.10.2018
Deltagere:
Micahel Elisaen(ME), Hans-Ole Ratje(HR), Poul-Erik(PE), Kristen Rasmussen(KR), Lene
Pries(LP), Helen Schiøler(HS), Martin Meredin(MM), Kenneth Juul(KJ),
Afbud:
Martin Dyxenburg(MD), Steen Hovard(SH)
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Orientering / Beslutning
Underskrives

Ansvarlig

DropBox – se senere.

ME

Næstformand
Kasserer

Intet nyt.
Sejleren
PostNord har varslet at portoen stiger 1,5%.

SH
PE

ME

Skærm
Skærmen virker ikke ordentligt og vi betaler gebyr hvert
kvartal for at være koblet op på Visit Kalundborg. Da alle har
net via tlf. mener bestyrelsen ikke at vi fortsat skal benytte
skærmen.
Havnen

Dæmning
Kalundborg kommune indhenter tilbud på, at slå spuns langs
dæmningen. Kalundborg Sejlklub skal selv beregne og støbe
fundament samt montere kran. Mamrelund skal flyttes
midlertidigt. Afh. af planlægningen kan det være, at både på
østbroen skal flyttes til andre broer i havnen, mens projektet
pågår.

HR

Midterbro
Kæden fra bro til land var knækket i en forbindelses-sjækkel.
Selve kæden er efterfølgende kontrolleret af dykker og fundet
OK.
Småbådspladser
Vi har behov for småbådspladser gerne ovre vest for
vestbroen. Disse skal søges hos kommunen, gerne i
samarbejde med Håbet.

Klubhus

Arrangement for internationale kalundborgensere.
Der har været afholdt ”Meet the Danes” i klubhuset. Et for
borgere som er flyttet til Kalundborg fra udlandet. Kommunen
står for arrangementet, Kalundborg Sejlklub lagde lokaler til.
Torsdagscafé
Mad leveres fremover fra klubhusudvalget selv.
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Afriggerfest
Invitation skal med i nyhedsbrevet. Alt er på plads.
Invitation til jubilarer (25 og 50) års til afriggerfest plus
æresmedlemmer.
Der eftersøges frivillig til rollen som ”vært”.
Pokaler der skal overrækkes:
 gedigne fadæser – motorbåd og sejlbåd
 kammeratskabspokalen
Gravering: pokaler skal indhentes og graveres.
Ungdom

Træning
Træning på vandet stopper uge 41. Efter efterårsferien
fortsættes med teori én gang om ugen. Første mandag i uge
43 bliver pakning af joller til vinteropbevaring.
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Surf
Nyt stativ til surfere anskaffet. Det lille gamle afskaffes
formentlig.
Motor

Motor-arrangement
Odsherred Marinecenter kommer med et program til hjælp for
motorpleje.

KJ

Parkering foran slæbested
Der har gentagende gange været biler parkeret foran
slæbestedet eller foran indkørslen, så man ikke kan komme
rundt med en båd på anhænger. Der henstilles fra
bestyrelsens side om at tage hensyn ifm. parkering foran
indkørslen, og at der ikke parkeres foran slæbestedet. Dette
gælder også reparatører.
Kølbåd

Kapsejlads
Sidste kølbådssejlads har været afholdt i år.
Udvalget overvejer et alternativt arrangement for mad efter
onsdagskapsejladserne.
Behov for nye flag på kapsejladsbøjerne, da de eksisterende
er slidt op.
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Dropbox
Det er ordnet så password til dropbox er flyttet fra webmaster
til Bestyrelsesformand og kølbådsformand. Der skal desuden
snart købes lidt mere plads.
PR

Intet at berette.

MD

