Bestyrelsesmøde i sejlklubben
17. oktober 2019 Kl. 19:00.
Fremmødte:

Torben Kyhl - Finn Jakobsen – Henning Bager – Sonnich Sonnichsen –
Leif Østlund

Afbud:

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

Dagsorden:
Opfølgning fra sidste møde:
•
•
•
•

Referat fra generalforsamling den 05. september blev skriftligt godkendt.
Økonomi og budget. Status gennemgået af Finn. Økonomi kører som forventet og
ser fornuftigt ud.
Nye vedtægter. Bestyrelsesmøde afholdt den 10. oktober med nye vedtægter
som det eneste punkt. Revideret version er udarbejdet af Finn og vil blive
gennemgået på et opfølgningsmøde.
Udlejning af klublokalet. Den etablerede proces fungerer udmærket. Dog skal
kontrol ved aflevering og indlevering forbedres og beskrives yderligere. (Leif.)

Faste punkter, orientering:
•

•
•
•
•
•

Ro-afdelingen. Kaproning med Rudkøbing i det lille hav lørdag den 7. september.
Her lykkedes det endelig for vores damehold at vinde efter 7 års forsøg.
Herreholdet vandt igen. God stemning til den fælles festmiddag om aftenen. Det
er nogle entusiastiske unge damer, der er begyndt i år. 12 nye dame-roere og
mange km er roet ude på vandet. I alt er vi nu 58 medlemmer i ro-afdelingen. Der
er kommet ønsker om vinter-roning og romaskiner, som vi gerne vil efterkomme.
Ungdomsafdelingen. Ikke til stede.
Husudvalg. Ikke til stede.
Sejladsudvalg. Rævejagt gennemført lørdag den 28. september med 37 både. Af
de 200 udlagte ræve blev 183 fanget og tilbageført.
Kran/plads udvalg. 5,5 m stropper indkøbt. Oprydning på pladsen gennemført den
4-5. oktober med stor succes. Ca. 40 frivillige lavede et flot arbejde og Anna Høj
og Even Søndergaard sørgede for udmærket catering.
Andre udeståender
a. Sommerfest 2020. Afholdes 1. lørdag i februar. Tommy styrer
forberedelserne.
b. Velkomstbrev. Opgaven ligger lidt tungt og vi holder time-out indtil videre.
c. Ny kasserer. Stillingsopslag udarbejdes af Finn og 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. (Kjeld)
Nyt Klubhus. Her søger vi fondsmidler og Leif Møller Madsen vil hjælpe med at
udforme ansøgningerne. Medlemsmøde indkaldes til en dialog lørdag den 23.
november.

Eventuelt:
VHF. Holdes af AOF.
Kursus i vinterkonservering af motorer. Henrik (og Steffen).
Kanalkursus. Danske Tursejlere og Henning.
Epoxykursus. Lars J. Afholdes lørdag den 11. januar 2020.
Vi arbejder videre med planlægning af disse kurser.

Mødet sluttet kl 21.00

Næste bestyrelsesmøder er planlagt til torsdag den 28. november 2019 kl. 19.00.
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