Bestyrelsesmøde i sejlklubben
11. april 2019 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Sonnich Sonnichsen - Henning Bager –
Henrik-Claus Henriksen – Lars Jepsen - Leif Østlund

Afbud:

Asger Rabølle, Lars Madsen, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen, Kjeld
Henriksen

Dagsorden:
a) Referat fra generalforsamling den 30. marts blev skriftligt godkendt.
b) Bestyrelsens konstituering blev fastlagt i overensstemmelse med forslag efter
generalforsamlingen. Torben Kyhl bliver ny formand og desuden formand for
sejladsudvalg. Henning Bager bliver næstformand og ansvarlig for masteteltet.
Kjeld Henriksen formand for husudvalg. Øvrige bestyrelsesposter uændret.
c) Opfølgning fra generalforsamling
a. Arbejde med nye vedtægter. Den seneste version af vedtægterne bliver
sendt til hele bestyrelsen. Søren Vestergaard, Jørgen Friis og Morten
Kjærulf har tilbudt at hjælpe os med arbejdet. Finn indkalder dem.
b. Forespørgsel om lavere ro-kontingenter. Vi har undersøgt mange
roklubber, som vi har kendskab til. Assens, Faaborg, Svendborg,
Rudkøbing og Odense har alle højere kontingenter end vi har i Marstal. De
fleste næsten dobbelt så meget i kontingent.
c. Struktur
på
informationer
fra
bestyrelse
til
medlemmer
Ballonen/Webmaster/Facebook. Torben mener at vi har et nyt Web-hotel
på plads inden udgang af april. Baseret på materiale i web-hotellet kan der
laves et Ballon-udtræk 2 gange om året for dem der ikke benytter en
computer. Vedr. Facebook vil vi bede Asger og Karoline komme med et
oplæg om, hvilke retningslinjer facebook anvendelse bør have som et
medie for Marstal Sejlklub, hvem skal kunne skrive indlæg og hvordan
giver vi adgang til dem.
d. Udlejning af festlokale. Behandles på næste bestyrelsesmøde.
e. Ny forpagter eller ej. Ikke i år.
d) Økonomi. Kontingenter er begyndt at blive betalt. Opkrævning af søsætning 2019
udsættes indtil andet meddeles.
e) Forsikringer. Skal diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde.
f) Ro-afdelingen. Åbent hus-arrangement afholdes lørdag den 27. april kl. 11-13.
g) Ungdomsafdelingen. Hver onsdag arbejdes der med joller. Følgebådene er blevet
serviceret. Leif Rosendahl hjælper med undervisning i brug af søkort. Rise
Sparekasse har doneret 5.000 kr.
h) Husudvalg. Ny vandhane til vask ved siden af opvaskemaskine er leveret.
i) Sejladsudvalg. Planlægning af vores kapsejladser er i gang. Opstart møde den
30. april. Start for kapsejladser den 7. maj.
j) Kran/plads udvalg. De nye regler er opdaterede og vil blive opsatte i
udhængsskabet. I går blev der søsat 10 medlemmers skibe.

k) Andre udeståender
a. Projekt, der vurderer mulighed for et nyt Sejlklubhus og Mastehus. Gl.
klubhus kan ikke rettes op.
b. Fondsmidler. Flere fonde vil blive kontaktet.
c. Fest for frivillige. Udsættes.
d. Sommerfest 2020. Afholdes 1. lørdag i februar.
e. Klubhushjælp. Intet nyt.
f. Velkomstbrev. Intet nyt.
g. Havnebrugermøde. Torben og Finn deltager på mødet den 16. april.
h. Ærødagen. Afholdes dette år i Ærøskøbing den 8. juni.
i. Nøgler. Vi skal have købt flere c-nøgler.
Eventuelt:
Kursus i vinterkonservering af motorer.
Info vedr. brug af mastekran skal opsættes.
Svar til Knud Borck mail skal udarbejdes.

Mødet sluttet kl 21.15

Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 16. maj 2019 kl. 19.00.
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