Bestyrelsesmøde i sejlklubben
14. marts 2022 Kl. 19:00.
Fremmødte:
Afbud:

Laila Eriksen –Henrik-Claus Henriksen -Mads Paluzewski Hau - Helmuth
Andersen – Lars Madsen - Leif Østlund - Bente Friis Andersen
Susanne Paluzewski-Hau –Sonnich Sonnichsen

Dagsorden:
Referat fra sidste gang blev godkendt ved underskrifter
Opfølgning fra sidste møde:
•
•
•
•
•

•

Folkeoplysnings udvalg holder møde onsdag den 16/3. Leif deltager denne gang.
Ærødagen. MS deltager ikke i år.
Kanal-skipper kursus. DTU afholdt lørdag den 5/3. Helmuth og Bente sørgede for
den ønskede forplejning. 14 deltagere var tilmeldt.
Foredrag ”Fra Bangkok til Limfjorden” ved Anders Heding afholdt torsdag den 9/3.
Cirka 15-18 deltagere, Lars og Leif hjalp med arrangementet.
Generalforsamling (GF) forventes afholdt lørdag den 26/3 med start kl. 15.00.
Laila vil sørge for mad, hvis der er tilmeldinger nok. Frist for tilmelding er onsdag
den 18/3. Leif har sørget for annonce i Ugeavisen. Alle i bestyrelsen vil bidrage
med orientering om aktiviteter i 2021.
Årsregnskab 2021. Bente præsenterede udkast til Årsregnskab 2021 og vi blev
enige om at der skulle laves en kolonne for 2020 og en med budget/udkast for
2022. Bente holder møde med revisorerne torsdag den 17/3. Stor tak til Bente.
Det er en kompliceret opgave med regnskab og værktøjer til betaling og
bogføring.

Status bordet rundt:
•
•
•
•
•

•
•
•

Husudvalg: Tommy har ordnet det defekte rækkeværk på terassen.
Kran/Plads: Kran skal godkendes sidst i marts.
Køkken/Udlejning: Opvaskemaskinen er serviceret af Ken Storkøkken.
Ungdomsudvalg: Mads vil overtage ungdomsudvalg, da Susanne ikke fortsætter
efter GF.
Sejladsudvalg: Mads har nu lavet udkast til Årsprogram 2022. Skal lægges på
hjemmesiden. Ærø rundt sejlads vil foregå lørdag den 25/6. Laila hjælper med
morgenbord til deltagerne. Klubhuset er reserveret. Mads vil drøfte
arbejdsfordeling med øvrige medlemmer af sejladsudvalget.
Roudvalg: Vinteropgaverne er ved at være afsluttet. Busser er lakeret 3 gange
udvendigt. Strynø og After eight bliver voksede.
Motorbåde/Værksted: Pinsetur 4-6/6. Henrik sørger for det meste praktiske, men
kan ikke selv deltage.
Proces vedr. udlejning af klubhus vil blive gennemgået af Bente, Laila og Leif

Eventuelt:

Standerhejsning vil finde sted søndag den 3/4-2022 kl. 10.00, bem.
tidspunktet rettet. Lars Madsen vil hjælpe med at få standeren sat op
Efterfølgende serveres en sildemad for medlemmerne.
Oprydning af arealerne rundt Klubhuset er planlagt til lørdag den 2/4 kl. 10.
Leif sørger for annonce.
Vi er blevet kontaktet af advokatfirma Borch-advokater i Sbg, vedr. en sejlbåd
”Gretchen” fra boet efter Per Michael Flatau. Bestyrelsen ønsker ikke at
overtage båden, men vil høre om der er nogen deltagere på GF, der kunne
være interesserede.
Wifi i Sejlklubben ville være ønskeligt. Leif kontakter havnekontoret og Storno.

Mødet sluttet kl 20.45

Næste bestyrelsesmøder afholdes tirsdag den 5/4-2022 kl. 19.00.

Leif Østlund
Formand, Sekretær
og Roafdeling

Lars Madsen
Næstformand

Laila Eriksen
Køkken og Udlejning

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde og Værksted

Afbud
Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Helmuth Andersen
Husudvalg

Afbud
Susanne Paluzewski Hau
Ungdomsafdeling

Mads Paluzewski Hau
Sejladsudvalg og Foredrag

