Bestyrelsesmøde i sejlklubben
5. marts 2020 Kl. 17:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Sonnich Sonnichsen – Henrik-Claus
Henriksen - Leif Østlund

Afbud:

Lars Jepsen, Kjeld Henriksen, Henning Bager, Asger Rabølle, Lars
Madsen, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•

•
•

Referat fra generalforsamling den 16. januar 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.
Medlemmer med kontingenter i restance bliver slettede.
a. Ny kran. De nødvendige udskiftninger er igangsat. De gamle spil kasseres
og udskiftes med nye el kæde-taljer, der er radiostyret. Kranen skal
lægges ned og alle hjul efterses. Kranen skulle gerne være klar og
godkendt til 1. april. Prisoverslag ligger på ca. 90.000 kr.
b. Ny flagmast. Erik Boyes firma sørger for at udskifte alt træ der er udtjent.
Hovedmasten bliver hentet i Rudkøbing og derefter monteres og males
flagmasten i den blå hall, hvor Torben har fået låne plads. Flagmasten
skulle gerne være klar og på plads til standerhejsning 9. april.
c. Opvaskemaskine. Har fået en midlertidig reparation. Udskiftning kommer til
sin tid at koste ca. 50.000 kr.
d. Tilskud. Der skal søges penge igen hos alle tænkbare fonde.
Nye vedtægter. Revideret version er udarbejdet af Finn og 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. Status på udlejninger i 2020
vedlægges referatet.

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.
Der er afholdt medlemsmøde søndag den 1. marts, hvor 30 af afdelingens 56
medlemmer var til stede. 3 medlemmer vil gennemføre langtursstyrmandskursus i
den kommende weekend. Afholdes af DFfR hos Silkeborg Roklub. Flydebroen vil
blive bundsmurt og Brian fra BBC-coating vil levere primer og bundmaling.

•
•
•
•

Ungdomsafdelingen. Intet nyt.
Husudvalg. Intet nyt.
Sejladsudvalg. DM for folkebåde bliver afholdt i Marstal den 20 – 22 august.
Sponsorer kontaktes og færgeselskaberne har reserveret pladser.
Kran/plads udvalg. Optælling på pladsen skal gennemføres. Navne på bådvogne
mangler fortsat på 2/3. Hjælp til maling af kran efterspørges.

Andre emner:
a. Sommerfest 2020. Er afholdt den 1. februar med stor succes. Antal billetter
begrænset til 135. Generalprøve blev afholdt fredag den 31. januar med
60-70 tilskuere. Regnskab fra Sommerfest gav et overskud på ca. 5.000 kr.
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. Vedlægges dette referat.
f. Generalforsamling afholdes lørdag den 28. marts. Da der er et par af de
nuværende bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker at fortsætte, er der
plads til en eller flere nye kandidater, der brænder for bestyrelsesarbejdet.
g. Ballonen vil blive pustet op igen. Torben er i kontakt med Janne Skalkam,
som vil påtage sig opgaven som redaktør og ballonskipper.
h. Anker til dommerbåden vil genetableres.

Eventuelt:

Kursus i vinterkonservering af motorer, arrangeret af Henrik (og Steffen) vil blive
afholdt i efteråret. Kan evt. afholdes i Museets motorafdeling. Leif kontakter
John Kristensen.
Foredrag: Skonnert sejlads Thailand – Danmark, afholdes den 21. marts.

Mødet sluttet kl 20.50

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00.
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