Bestyrelsesmøde i sejlklubben
03. marts 2021 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Sonnich Sonnichsen - Kjeld Henriksen – Lars Madsen Leif Østlund

Afbud:

Henning Bager, Henrik-Claus Henriksen, Laurits Nielsen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september blev godkendt.
Økonomi og budget. Status gennemgået af Torben. Økonomi kører som forventet
og ser fornuftigt ud. Årsregnskab for 2019 og 2020 er ved at afsluttes og bliver
herefter lagt ud på vores hjemmeside. Folkebådsarrangement 2020 har resulteret
i et meget pænt overskud.

Faste punkter, orientering:
•

•
•
•
•

Ro-afdelingen. Der arbejdes to gange om ugen med vinteropgaver i ro lokalerne.
Vi er 4-5 mand der mødes og vedligeholder robåde og materiale. I år har vi også
fået hjælp af 2 dameroere, der har slebet og lakeret robåden Ellen. Sejlklubbens
bænke og borde er blevet behandlet med træ-imprægnering.
Ungdomsafdelingen. Ingen aktivitet.
Husudvalg. Klubhus er blevet malet ude og inde. Stor tak til Helmuth, Henning
Boye og Evan for deres flotte arbejde.
Sejladsudvalg. Kapsejlads sæson forventes starte 4. maj. Ærø rundt er planlagt til
19. juni. Birkholmtur er under planlægning og i år tænkt som en hyggetur uden
Kapsejlads. Flotille sejlads til Ejdern er på beddingen.
Kran/plads udvalg. Traktor er på serviceophold. Certificering af kran gennemføres
den 22. marts. Første krandag 07. april.

Andre emner:
a. Generalforsamling afventer regeringsbeslut vedr. størrelse af forsamlinger.
Lige nu bliver genf. forsøgt afholdt inden sommer 2021. Årsberetninger for
2019 og 2020 skal udarbejdes. På dagsorden skal vi huske ændring af
vedtægter. Torben kontakter udvalg for kommentarer. Hvem er på valg
næste gang? På valg næste gang er: Torben Kyhl, Sonnich Sonnichsen og
Henning Bager
b. Ny og forenklet prisstruktur. Afventer Sonnichs gennemgang.
c. Udlejning
i. Kun aktive medlemmer kan komme i betragtning
ii. Depositum skal opkræves til dækning af evt. mangelfuld rengøring.

d.
e.

f.
g.

iii. Betaling af leje inden udlevering af nøgle
iv. Ingen forpagter i 2021
Oversigt over udlejning i 2021 vedlægges.
Vinterpladsen /Oprydning.
1. Oprydning generelt 10. april. Oprydning i mastehus og
mastetelt, ukrudt mv. på pladsen, fjerne gamle og ukurante
master. Annonce vedr. ukurante genstande.
2. Rengøring i pantry og klublokaler
3. Reparation af Masteteltet. Der er nu planer om en ny hal.
Torben afventer tilbud og starter fondsøgninger sammen med
Leif Møller Madsen, når vi kommer så langt.
Årsprogram/Aktivitetskalender 2021 skal opdateres og vedlægges.
Ballonen vil blive forsøgt pustet op igen.

Eventuelt:
a) Kursus i vinterkonservering af motorer, arrangeret af Henrik (og Steffen) vil blive
afholdt. Motor kurset skal bare finde en dag der passer Steffen og motorfabrikken
b) VHF-kursus med 12 deltagere deles op i 3 hold.

Mødet sluttet kl 20.50

Næste bestyrelsesmøder indkaldes ved behov.
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