Bestyrelsesmøde i sejlklubben
05. september 2019 Kl. 19:00.
Fremmødte:

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

Afbud:

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

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•
•
•

Referat fra generalforsamling den 20. juni blev skriftligt godkendt.
Økonomi og budget. Kører fint.
Nye vedtægter. Gamle og nye vedtægter fremsendt til bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde afholdes den 10. oktober kl. 19.00 med nye vedtægter som det
eneste punkt.
Udlejning af klublokalet. Den etablerede proces fungerer udmærket.

Faste punkter, orientering:
• Ro-afdelingen. Kaproning med Rudkøbing i det lille hav lørdag den 7. september.
• Ungdomsafdelingen. Ikke til stede. Men status modtaget efter mødet:
Hej Torben lidt info fra ungdomsafdelingen. Mandag mødes ca. 20 sejlere fra HF søfart.
Jeg sender fotos fra min mobil fra i mandags hvor alle 20 var på vandet. Tirsdag sejler en
gruppe på 5 med vores H-båd til aftensejlads. Onsdag er det optimisterne tur, her er 8- 10
på vandet. Men de sejlerglade unge fra HF søfart kommer også her , så vi er næsten lige
så mange som om mandagen. Disse fotos er fra i dag. Andreas har en video fra deres
sejlads i Piratjolle fra i dag - unge med den sejlerglæde der efterlyses i alle andre klubber.
Hilsen Lars
• Husudvalg. Ny vandhane til vask ved siden af opvaskemaskine er leveret og
bliver monteret den 6. september af Henning.
• Sejladsudvalg. Dato for DM for folkebåde vil snarest blive fastlagt. Vores
kapsejladser fortsætter til og med den 24. september. Rævejagt og
standernedtagning afholdes lørdag den 28. september.
• Kran/plads udvalg. Ikke til stede. Standermast og fundament skal repareres.
• Andre udeståender
a. Sommerfest 2020. Afholdes 1. lørdag i februar. Tommy har afholdt de
første planlægningsmøder.
b. Velkomstbrev. Et par linjer fra hvert udvalg skal være klart til næste møde.
c. Ny kasserer. Opfordring lægges på hjemmesiden.
d. Ny og forenklet prisstruktur. Nødvendig hvis vi bliver nødt til at outsource
kasserer-opgaverne. Sonnichs udvalg forventes udarbejde forslag.

•

e. Vinter plads /Auktion/Oprydning. Annonce udarbejdes og dato fastsættes.
Inaktive skibe flyttes til 2 pladser, inaktive eller til auktion.
f. Maler overslag indhentes til maling af klublokaler.
Nyt Klubhus. Her søger vi fondsmidler og Leif Møller Madsen vil hjælpe med at
udforme ansøgningerne.

Eventuelt:
VHF. Holdes af AOF.
Kursus i vinterkonservering af motorer. Henrik (og Steffen).
Kanalkursus. DTU og Henning.
Epoxykursus. Lars J.
Vi arbejder videre med planlægning af disse kurser.

Mødet sluttet kl 21.00

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 10. og 17. oktober 2019 kl. 19.00.
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