Bestyrelsesmøde i sejlklubben
10. december 2021 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Laila Eriksen – Susanne Paluzewski-Hau – Mads Paluzewski Hau Sonnich Sonnichsen – Helmuth Andersen – Lars Madsen – Henrik-Claus
Henriksen - Leif Østlund (Torben Kyhl)

Afbud:

Ingen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•

Konstituering af bestyrelsen.

Status bordet rundt:
•

•
•
•

•

•

•

Husudvalg: Helmuth har kontaktet Finn Møller Madsen i SuperBrugsens
bestyrelse og havnemester Christian Ørndrup, for at bringe klarhed i om
placeringen af Sejlklubbens mastetelt er i overensstemmelse med gældende
aftaler og kontrakter, inden vi går videre med at indhente tilbud på forbedring og
evt. ombygning af masteteltet. Formanden for det ny teknik/miljø udvalg Leo Holm
vil blive kontaktet i starten af det nye år 2022. Midlertidig løsning vurderes af
Helmuth sammen med Sonnich og Lars.
Kran/Plads: Sonnich og Lars. Kran er afrigget og eftersyn bestilles til marts 2022.
Vand er lukket af. Nyt afregningssystem og registreringssystem vurderes af
udvalget og vil være klart til kommende generalforsamling.
Køkken/Udlejning: Laila har overtaget ansvar for udlejning af klubhuset og hun vil
gennemgå køkkenet med henblik på komplettering af udstyr.
Ungdomsudvalg: Susanne fortæller at medlemmer af ungdomsafdelingen mødes
hver mandag mellem 15.30 og 20.00 og arbejder med at forbedre afdelingens
udstyr over i/ved masteteltet. Desuden overvejes at lave en ny Facebook for hele
Sejlklubben til komplettering af vores hjemmeside.
Sejladsudvalg: Mads er i gang med fondansøgninger og indhenter inspiration til
beskrivelse af aktiviteterne i Sejlklubben fra Finn Jakobsen og Lars/Susanne.
Mads vil lave udkast til Årsprogram 2022. Kommende foredrag i Sejlklubben vil
også fremgå af årsprogrammet og aktiviteter i denne forbindelse vil blive
koordineret af Mads. Tirsdags sejladser og Ærø rundt vil fortsat støttes af Torben
Kyhl og Finn Jakobsen, og de vil fortsat være medlemmer af sejlads udvalg.
Ro udvalg: Leif fortæller at et vinterhold (2-5 medlemmer) arbejder hver tirsdag og
torsdag mellem kl. 10.00 og 14.00 med at vedligeholde robåde og andet roudstyr. Vinter-roning, med respekt for vejrforhold, finder sted med nogle af de
ivrigste medlemmer. 3 medlemmer har gennemført kursus for langtursstyrmænd
hos DFfR i Nyborg Roklub.
Motorbåde/Værksted: Henrik vil gennemgå udstyr i vores værksted i den ny
traktorgarage og etablere oversigt over dette og udstyrets placering.

Torben Kyhl fortalte om de opgaver, der påhviler formanden og hvordan samarbejdet vedr.
kasserer og regnskab foregår.

Eventuelt: Helmuth vil undersøge mulighed for samarbejde med en lokal kasserer.
Leif påtager sig ansvar for formandskab frem til næste generalforsamling.
Lars påtager sig ansvar for næstformandsskab.
Laila vil deltage på kommunens møder i folkeoplysningsforbundet.

Mødet sluttet kl 21.15

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 25/1-2022 kl. 19.00.

Leif Østlund
Formand, Sekretær
og Roafdeling

Lars Madsen
Næstformand

Laila Eriksen
Køkken og Udlejning

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde og Værksted
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Mads Paluzewski Hau
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