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Referent
Carsten

Mødet er planlagt afholdt i klubhuset

Dato: 6. juli 2016

Hvem sørger for brød til kaffen?

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde den 6. juli 2016 kl. 19.00

Ansvar termin

Godkendelse af
dagsorden.
Godkendelse af referat
fra sidste møde.

Godkendt

Økonomi
Igangværende sager og
nye sager
Aktivitetsudvalg

Fjordens dag: Der er for store problemer med at etablere
overfart ved Gabet, så i samråd med Fjordens dag aflyses
vores deltagelse. I øvrigt vil klubben ikke anbefale jollesejlads
omkring Gabet. Der etableres en mulighed for aftagelig
overdækning af området mellem masteskur og klubhus i hele
klubhusets længde. Indkøb af telt undlades på grund af den
høje pris for et godkendt telt.

Kapsejladsudvalg
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Ungdomsafdelingen

Indkøb af SB 20 sejlbåd. Klaus forelagde to muligheder for
indkøb: En ældre båd fra Tyskland og en lidt yngre båd fra
England. Det blev enstemmigt besluttet at forsøge at indkøbe
båden fra England, der havde bedre sejlgarderobe. Inden
indkøb afklares af Klaus: Forsikringstegning, trailer papirer.
Ole står for betalingsdelen og kontakt til transportør. Pris kr
10.000 incl moms Der blev fastsat et samlet max beløb på kr
70.000 til indkøb inklusive transport og indregistrering af
medfølgende trailer. Det blev besluttet at vores
indkøberkontakt forsøger at handle prisen ned og som bonus
udbetales 20% af prisnedsættelsen ( udgangspunkt er den
nuværende kr. 57,000). Driftsbudget for båden skønnes til kr
12.000 de første år. Der blev drøftet forskellige modeller for
financering af driften. Båden vil de første år være på land, når
den ikke bruges.
Søsætningen af båden i havnen sker ved en mindre
højtidlighed og presseomtale.

Kølbåd/ sejlerskole

H-båd sælges inklusive bådplads sælges gerne samlet uden
motor for kr. 50.000 til den nuværende interesserede køber i
løbet af 2016. Herved frigøres et mindre beløb til driften af SB
20 båden.
Klubhusudvalg

Sejlklubbens deltagelse i Skovløkke Lokalråd inklusive
benyttelse af klubhuset til møder blev godkendt.

Bordet rundt og
eventuelt
Næste møde

Andelsselskabet.
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