Bestyrelsesmøde i sejlklubben
23. august 2021 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Sonnich Sonnichsen - Kjeld Henriksen – Lars Madsen –
Henrik-Claus Henriksen – Henning Bager - Leif Østlund

Afbud:

Laurits Nielsen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. marts blev godkendt.
Økonomi
a. Saldobalance for første halvår 2021. Der blev bedt om en uddybning af
posten ”1482 El, vand og varme” under ”Klubhus udgifter”. Torben
undersøger.

Andre emner:
•

•

•
•
•

•

Ro-afdelingen Der er kommet yderligere 10 nye medlemmer og der er nu 59
medlemmer i alt. Svendborg Roklub har en glasfiber robåd i overskud og den vil
blive roet til Marstal af Anne Folting Haase, Jeanette Arnold og Katja Borck. 3
medlemmer er tilmeldt kursus i Instruktion og 4 medlemmer er tilmeldt kursus for
Langtursstyrmænd. Software til administration af roturer og medlemmer
overvejes.
Ungdomsafdelingen
Startet op igen med nye ledere, Mads og Susanne
Paluszewski-Hau og Tobias Kofoed. Der skal laves medlemsoversigter, så vi har
mulighed for at dokumentere overfor kommunen, hvem og hvor mange unge, der
deltager i undervisningen.
Klubhusudvalget
Opvaskemaskinen har fået skiftet varmelegeme.
Sejladsudvalget
Tirsdagskapsejladser fortsætter efter sommerferie i
juli måned.
Kran-pladsudvalget
Kommunens mastekran skal være godkendt og
certificeret. Sonnich laver en skriftlig henvendelse til havnemester Christian for at
sikre dokumentation på dette. Navigatørforeningen har en kapsejset bådvogn, der
holder i vejen for kranfolkenes arbejde. Sonnich kontakter ejerne.
Andre udeståender
Sommerfest 5/2-2022. Torben følger op.

Generalforsamling:
Vi vil planlægge at afholde de generalforsamlinger Covid-19
restriktioner har forhindret os i at afholde rettidigt. Mulig dato er den 9/10 kl. 13.00. Hele
bestyrelsen er på valg og nye kandidater er meget velkommen.

Eventuelt:
a) Planeklipper er indkøbt til vedligeholdelse af bådepladserne.
b) Per-Michael vil gerne gå til hånde med forskellige opgaver, men på en frivillig
basis. Beskæring af hyld og skov, rep af tagplader på ”gammel traktor-garage”,
rep af portfæste samme sted.

Mødet sluttet kl 20.30

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 9. september kl. 19.00.
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