Dagsorden Bestyrelsesmøde 29. august 2016
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Mødet er planlagt afholdt i klubhuset

Dato: 29. august 2016

Hvem sørger for brød til kaffen?

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016 kl. 19.00

Ansvar termin

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

Igangværende sager og
nye sager



Status på Økonomi: H båden solgt til kr. 10.000. Tilskud fra
bank til SB 20 jolle under forhandling. Godkendt.



Projekt nyt baderum & Handicaptoilet (status og evt.
Indkaldelser til ekstraordinære generalforsamlinger i havn
og sejlklub vedr. økonomi i projektet). Mangler
godkendelse fra Kyst direktoratet. Erik laver en forklarende
tekst til medlemmerne. Herefter kan medlemmerne indkalde
til generalforsamling.
Overdækning mellem sejlklub & masteskur Telt mellem to
bygninger.
Sponsoraftaler og teambuilding med matchrace. Nyborgs
model blev drøftet. Klaus undersøger om der er lokale
firmaer der kunne være interesserede.




Aktivitetsudvalg






Plan for Fjordens dag, opfølgning på mail sendt over
sommeren. (musik, telt, gris, forsikringer etc.) Ole køber
ind.
Bestyrelsen mødes lørdag 10. september klokken for
klargøring til Fjordens dag.
Gris er klar Klaus søger hjælpere i ungdomsafd. Kager fra
ungdommen. Spiritusbevilling er på plads. Ena køber
salater.
Aktivitetsdag for seniorer: SB 20 match race for
medlemmerne maj 2017 lørdag.
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Kapsejladsudvalg



Status på tilmeldte 9 betalende.



Sælge/ udleje plads/ købe jolleplads. Overvejes. Afhængig
af at få bygget en vogn til søsætning.
Forsikringer Klaus og Ole checker forsikringer.
Projekt SB 20 – ansøgninger til hvem og hvorfor?
Promovering af båden intern i klubben, hjemmesiden,
dagspresse ved indgåelse af sponsor aftale. etc.
Sommercamp Helnæs, overskud på kr. 18.000. Succes
gentages 2017.
Aktiviteter efterår: Foredrag med Christian Peter Lübeck.
Emil Lübeck. Henrik sejlmager 6 timer. Flere Feva joller
lånt af DS.
Evaluering af træner ved Mark Landry. 2 forældre vil gerne
på instruktørkursus. Peter og Frederik Måhr til VM i 49- i
Holland.

Ungdomsafdelingen







Kølbåd/ sejlerskole



Sejlerskole Fjernes fra hjemmesiden.



Maling af klubhus Køkken og baggang i vinter ved Jens og
Birger
Nye stole i klubhus
Rensning af tag denne uge.

Klubhusudvalg




Bordet rundt og
eventuelt
Næste møde

Andelsselskabet.

10. oktober 2016



Orientering fra Andelsselskabet
Orientering omkring det Maritime Råd
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