Bestyrelsesmøde i sejlklubben
20. maj 2020 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Henning Bager - Leif Østlund

Afbud:

Kjeld Henriksen, Sonnich Sonnichsen, Henrik-Claus Henriksen, Lars
Madsen, Laurits Nielsen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts blev skriftligt godkendt.
Økonomi og budget. Status gennemgået af Finn. Økonomi kører som forventet og
ser fornuftigt ud. Regnskab for 2019 er blevet revideret af vores revisorer.

Faste punkter, orientering:
•

•
•
•
•

Ro-afdelingen. Roning er startet op med overholdelse af DFfR’s forholdsregler for
corona-roning. Efter roning bliver robådene omhyggeligt rengjort og afvasket med
sæbevand, årerne samt styrelinen vaskes og sprittes af. Redningsveste er
nummereret og der benyttes så vidt muligt samme vest som sidste gang. Kun
faste hold indtil videre.
Ungdomsafdelingen. H-båd vil blive klargjort ellers intet nyt.
Husudvalg. Intet nyt.
Sejladsudvalg. Kapsejlads er begyndt. Ny ankerring til dommerbåd er udplaceret.
Kran/plads udvalg. Den renoverede kran kører eksempariskt.

Andre emner:
a.
b.
c.
d.

Generalforsamling afventer regeringsbeslut vedr. størrelse af forsamlinger.
Corona. Klubhus fortsat lukket.
Ny og forenklet prisstruktur. Afventer Sonnichs gennemgang.
Vinterpladsen/Opydning/Auktion.
1. VHFantenne.
2. Oprydning på loftet, bl.a. kulisser skal væk
3. Maling/Opvarmning af omklædningsrum.
4. Oprydning i masterum og mastetelt.
5. Reparation af masteteltet. Henning har talt med sejlmager Jon og
han vil gerne have midtersektionen nedtaget for at reparation kan
gennemføres forsvarligt. Henning er tovholder på dette arbejde.
6. Maling/lakering af Klubhusets lokaler. Der indhentes tilbud.
7. Ukrudt mv. fjernes på oprydningsdagen.
8. Syning af flagmastens fald. Anker Post kontaktes.
9. Flytning af køleskabe. Ændring af stikkontakter, Kjeld i Møllergade.

10. Afregistrering af 2 trailere,
e. Årsprogram/Aktivitetskalender 2020 er opdateret og findes på
hjemmesiden.
f. Dødsannoncer. Torben har lavet en aftale med Ærø Blomster, så der nu
findes mulighed for en standard buket i forbindelse medlemmers
bisættelse.
g. Ballonen vil blive pustet op igen. Torben er i kontakt med Janne Skalkam,
som vil påtage sig opgaven som redaktør og ballonskipper.

Eventuelt:

a) Kursus i vinterkonservering af motorer, arrangeret af Henrik (og Steffen) vil blive
afholdt i efteråret.
VHF kursus kan evt. etableres i efteråret i samarbejde med Navigationsskolen
Kanalkursus. Her er Dansk Tursejlere kontaktet.
b) Foredrag: Skonnert sejlads Thailand – Danmark, afventer.
c) Vedtægter har været i redaktions kommiten og fået deres kommentarer.

Mødet sluttet kl 21.00

Næste bestyrelsesmøder indkaldes ved behov.

Torben Kyhl
Formand
og Sejladsudvalg

Finn Jakobsen
Kasserer

Leif Østlund
Sekretær og Roafdeling

Afbud
Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde

Afbud
Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Afbud
Kjeld Henriksen
Husudvalg

Henning Bager
Mastetelt

Lars Madsen
1. Suppleant

Laurits Nielsen
2. Suppleant

