Bestyrelsesmøde i sejlklubben
25. januar 2022 Kl. 19:00.
Fremmødte:
Afbud:

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

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

Kasserer Bente Friis Andersen blev budt velkommen

Status bordet rundt:
•

•

•

•
•

•

•

Husudvalg: Møde med Leo Holm, den ny formand for teknik/miljø udvalg, er aftalt
til fredag den 28. januar. Helmuth vil følge op på diverse husopgaver, som Kjeld
Jensen og Henning Boye har tilbudt at ville udføre. Vandmålere er aflæst og
indrapporteret.
Kran/Plads: Sonnich og Lars er i gang med optælling på pladsen. Nyt
afregningssystem og registreringssystem vurderes af udvalget og vil være klart til
kommende generalforsamling. Ekstra presenning er indkøbt hos Falck, så den
midlertidige løsning kan fungere.
Køkken/Udlejning: Laila har overtaget ansvar for udlejning af klubhuset og hun vil
gennemgå køkkenet med henblik på komplettering af udstyr. Service og udstyr vil
kompletteres og antal kuverter udvides fra 80 til 90. Rengøring af kabyssen er
aftalt med ekstern assistance.
Ungdomsudvalg: Mads fortæller, at der nu snart er 2 stk piratjoller klare efter
vinter vedligeholdelse. Desuden er der et stort ønske om anskaffelse af nye Feva
joller, når der kan findes penge til dette. En RIB båd står også højt på ønskelisten.
Sejladsudvalg: Mads er i gang med fondansøgninger. Mads har lavet udkast til
Årsprogram 2022, og nu regner vi med at de enkelte afdelinger fremsender deres
bidrag til årsprogrammet. Kommende foredrag i Sejlklubben vil også fremgå af
dette og aktiviteter i den forbindelse vil blive koordineret af Mads. Foredrag om
Skonnertsejlads afholdes den 9/3. Sonnich er på arbejde og kan ikke hjælpe med
det praktiske den 9/3, men han kan godt hjælpe den 5/3, hvis det bliver til noget
kursus. Lars Madsen og Leif kan hjælpe den 9/3. Kursus i kanalsejlads har endnu
ikke fået det ønskede antal (10 stk) tilmeldinger til DTU, så der er stor risiko for at
det ikke kan gennemføres. Sidste frist for tilmelding er den 12/2.
Ro udvalg: Arbejdsweekend afholdt den 22-23/1 med 15 ro-medlemmer opdelt i 5
hold. Rengøring af Skipperstue, lokale for romaskiner og videncenter på 1.sal er
gennemført. Robåden Busser er slebet og 2 bådvogne er blevet malet.
Medlemsmøde er udsat til den 20/2.
Motorbåde/Værksted: Ikke til stede og intet nyt.

•
•

Fakturaer til betaling skal sendes til penge@marstalsejlklub.dk ,hvorfra Bente vil
behandle dem.
Proces vedr. udlejning af klubhus vil blive gennemgået af Bente, Laila og Leif

Eventuelt:
Laila vil påtage sig ansvar for nogle aftner med madlavning, hvis der er
interesse for dette.
Standerhejsning vil finde sted søndag den 3/4-2022 kl. 11.00.

Mødet sluttet kl 21.15

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 1/3-2022 kl. 19.00.
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