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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

Har sammen med 
havneformanden holdt møde 
med de andre klubber på 
Gisseløre, hvor 
parkeringsforhold blev 
diskuteret.
Sejlklubbens initiativer 
omkring opmærkning af 
pladser (herunder at 
sejlklubbens medlemmer 
undlader langtidsparkring på 
området omkring roklubben).

Har modtaget henvendelse fra 
Årby skole som vil høre lidt 
om mulighederne for et 
samarbejde med sejlklubben (

Næstformand

Kontakter FLID og evt 
Skælskør Sejlklub for at 
undersøge evt krav til 
”legeskib” i havnen.

Kasserer

Har takket nej til 36mdr 
bindingsperiode hos 
teleselskab, da klubben vil 
have mulighed for at skifte 
udbyder med kortere frist. 

Havnen

Bestiller mærker til 
Frihavnsordning for den 
kommende sæson.
Forventer at påbegynde 
støbning (til mastekran) i den 
kommende uge.

Klubhus

Med udgangspunkt i 
forsamlingsforbuddet er alle 
aktiviteter med mere end 50 
deltagere aflyst (eller 
aktiviteter med ukendt 
deltagerantal). Al udlejning af 
klubhuset er aflyst indtil 
videre.
Aktiviteter i klubregi med 
kendt deltagerantal (under 50) 
kan fortsat gennemføres.
Udvalget er fuldt tilfreds med 
niveauet af rengøring i 
klubhuset.

Ungdom Intet nyt.

Motor

Har holdt møde, hvor nogle 
medlemmer spørger ind til 
mulighederne for en legeplads 
(se nyt fra næstformand).

Kølbåd

Kapsejladssæsonen er nu 
afsluttet og grejet forventes 
indsamlet i den kommende 
uge. 
Udvalget forventer i løbet af 
vintersæsonen at arbejde med 
konceptet for næste års 
kapsejladser.

PR
Gennemgår sponsorater på 
klubbens hjemmeside.
Efterlyser fortsat input fra 
medlemmer.

Nye emner til behandling

Kassererposten: bestyrelsen 
arbejder fortsat med at finde 
en kasserer og ser i den 
sammenhæng på muligheden 
for en ”ekstern” rådgivning for 
reduktion af arbejdsopgaver 
for kassereren.

Næste møde 10/11 18.00
Evt.
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