Referat Bestyrelsesmøde10. oktober 2016
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Ole
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Søren
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Frederik Carsten
x
x

DAGSORDEN

Klaus
X

Erik
x

Referent
Carsten

Mødet er planlagt afholdt i klubhuset

Dato: 10. oktober2016

Bestyrelsesmøde den 10. oktober2016 kl. 19.00

Ansvar termin

Godkendelse af
dagsorden.
Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Økonomi

Igangværende sager og
nye sager

Godkendt



Status på Økonomi. Fortsat god. 5 på klubkonference.



Projekt nyt baderum & Handicaptoilet. Mangler landzone
godkendelse og byggetilladelse. Afslag fra Fionia fonden. Vi et
års frist stadig.
Overdækning mellem sejlklub & masteskur På standby
Sponsoraftaler og teambuilding med matchrace. Skal på plads
i løbet af vinteren. Omdeling af flyers ved personligt
Alle.
fremmøde i lokalområdet.
Rengøring af klubhus er på plads.




Aktivitetsudvalg






Kapsejladsudvalg



Opfølgning Fjordens dag. God organisering. Gerne lidt flere.
Stor aktivitet på Nordmolen. Passende med de opstillede
aktiviteter. Godt med mobilpay. Indlæg afsendt. Aktivitet med
høre, se og føle kunne være en forbedring. Trækfærge.
Pælesidning.
Aktivitetsdag for seniorer. Dato fra sejlmageren i Kerteminde Claus
om tovværk. Søren om Grønland. Fluebinding (?)
Afriggerfest. Kokke/køkken-hælpere er nødvendigt. Menu skal Carsten
aftales med Ole. Hjælp fra Carina plus veninde
Søren

Opfølgning på sæson: bred kamp om 2.-5. pladsen. Købe
nogle præmier.
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Carsten

Ungdomsafdelingen











Kølbåd/ sejlerskole
Klubhusudvalg

Bordet rundt og
eventuelt

Sælge/ udleje plads/ købe jolleplads. Ny ophalervognudvalg:
Klaus og Frederik Mikkel, Peter, Frederik. Beholde pladsen
foreløbig til udlejning og ingen jolleplads, da båden skal op på
land efter hver sejllads.
Forsikringer Klaus og Ole checker forsikringer. Carsten
spørger om det er p plads.
Projekt SB 20 – ansøgninger til hvem og hvorfor? I vandet til
standerhejsning 2017 som promovering af båden intern i
klubben, hjemmesiden, www.sejleung.dk. dagspresse etc.
Skal gerne mere på vandet med mellemstore sejlere.
Aktiviteter efterår Sejle om juletræ 5. November vi skal have
pressen herud. Hygge vinteren over. Klaus vil sælge gul
Hobiecat kr 6.500.
Der er problemer med skader ved brug af traileren, for få
støtteruller især i stævnen. 2x dobbelt ruller, en bagtil og en
midt mellem køl og stævn. Søren har muligvis et enkelt sæt.
Der skal flere ungdom af sted til stævner.
To forældre skal på instruktør 1, Frederik på træner 1 modul
2.

Klaus



Sejlerskole med SB 20-eren især for unge. Plakat til Uni





Maling af klubhus. Birger og Jens.
Nye stole i klubhus undervejs.
Klaus
Rensning af tag Klaus køber væsken og Frederik har udstyret. Frederik

Klubkonference 25-26 november. Vingsted. Carsten ?

Næste møde

Andelsselskabet.

Klaus




Orientering fra Andelsselskabet
Orientering omkring det Maritime Råd

TO DO Liste
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EH 29.09.2016
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