Bestyrelsesmøde i sejlklubben
16. januar 2020 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Henning Bager – Lars Jepsen – Kjeld
Henriksen – Leif Østlund

Afbud:

Asger Rabølle, Lars Madsen, Sonnich Sonnichsen, Laurits Nielsen,
Karoline Thaysen, Henrik-Claus Henriksen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•
•
•

Referat fra generalforsamling den 28. november blev skriftligt godkendt.
Økonomi og budget. Status gennemgået af Finn. Økonomi kører som forventet og
ser fornuftigt ud. Regnskab for 2019 vil nu blive revideret af vores revisorer.
Nye vedtægter. Revideret version er under udarbejdelse af Finn og vil derefter
sendes til hele bestyrelsen inden de nye vedtægter sendes videre til gennemgang
hos vedtægtsudvalg (Morten Kjærulff, Jørgen Friis og Søren Vestergaard).
Udlejning af klublokalet. Den etablerede proces fungerer. Der er lavet en
beskrivelse af vores forventninger til rengøring efter leje. Beskrivelsen er nu
fremlagt i Klubhusets køkken. Skabene med glas er på ny gennemgået og
sorteret. Billeder af det ønskede indhold opsættes.

Faste punkter, orientering:
•
•
•
•
•

Ro-afdelingen. Vinteropgaver er i gang. Alle robåde bliver gennemgået og evt.
defekter udbedres. Der bliver slebet og malet hver mandag og onsdag formiddag.
Ungdomsafdelingen. Mandagsmøder fortsætter i Skipperlokale. Køkkenudstyr er
rengjort omhyggeligt.
Husudvalg. Helmuth har skiftet en del fliser på toiletter, gange og pantry.
Sejladsudvalg. DM for folkebåde bliver afholdt i Marstal den 20 – 22 august.
Sponsorer kontaktes og færgeselskaberne har reserveret pladser.
Kran/plads udvalg. Signalmast/standermast er nedtaget og Erik Boyes
snedkerfirma sørger for at vi får erstattet alt træ der er udtjent. Vores kran skal
have udskiftet wire og fjernkontrollen skal udskiftes til 12v. Fyns kran leverer
nødvendigt materiale. Kranen skal lægges ned og alle hjul efterses.

Andre emner:
a. Sommerfest 2020. Afholdes 1. lørdag i februar. Tommy styrer
forberedelserne. Billetsalg afholdes søndag den 19. januar vil blive
gennemført som sidste Sommerfest 2018. I første omgang sælges billetter
kun til medlemmer, 1 per medlem og 1 til en gæst. Antal pladser til
publikum er begrænset til 135. Generalprøve afholdes fredag den 31.
januar kl. 15.00. Billetter kan købes til reduceret pris til denne forestilling.

b. Ny kasserer. Stillingsopslag er lagt på hjemmesiden. Ikke nogen ny
kandidat endnu. Tilbud fra ekstern regnskabsfører indhentet.
c. Ny og forenklet prisstruktur. Nødvendig hvis vi bliver nødt til at outsource
kasserer-opgaverne.
d. Maleroverslag indhentes til maling af klublokaler. (Torben)
e. Årsprogram/Aktivitetskalender 2020 under udarbejdelse. Finn udsender
skabelon til hele bestyrelsen.
f. Generalforsamling afholdes lørdag den 28. marts.

Eventuelt:
Epoxykursus. Er afholdt lørdag den 11. januar 2020 af Thomas L. Fokdal, HF Industri
& Marine. Stor interesse og cirka 30 deltagere.
Lars Jepsen ansvarlig fra MS side.
Kursus i vinterkonservering af motorer. Henrik (og Steffen).
Foredrag: Skonnert sejlads Thailand – Danmark, afholdes den 21. marts.

Mødet sluttet kl 20.50

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00.
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