
 
 

 
 

 

Tidspunkt: 09.09.2015 kl 18 
 
Deltagere: Steen, Peter G, Peter R, Pernille, Mads, Kirsten, Ole Ø 
 
Referent: Kirsten R 
  

Omr.  Beslutninger/handlinger Ansvarlig 

SÅ vision, 
mission, 
strategi. 

- Gæst: Mette fra SÅ: forberedelse til konference for SÅ 
medlemsklubbers bestyrelser 04.10 i ES. Dette er første trin i 
udbredelsen af den nye SÅ strategi. 

Mette præsenterer power point show om SÅ bestyrelsens 
arbejde med vision, mission, holdningsindikatorer og efterlyser 
reaktion på oplæget. 

Debat: Tak for godt et oplæg. Der er bred opbagning, vi glæder 
os til 04.10. 

 

2. ES 
bestyrelse 
evaluering 

- Vi skal have en positiv ånd. Det var rigtig godt med musik og 
fadøl om onsdagen i august på EM.  

- Skal generalforsamlingen være mere en fest, for at få et større 
publikum?  

- Mette bedes komme til generalforsamlingen og fortælle om SÅ. 
(tilføjelse af ref: Det kan hun ikke, Per S fremlægger på ES GF) 

- Sportsbåd / liga: Bone ligger nu rigget og er klar i vandet. Der er 
lavet beachflag med reklame for facebook siden. PG laver skilt 
med tlf nr til Kirsten så man kan booke en tid. Den skal ud at 
sejle!!!!  

- Hvordan kan vi arbejder bedre sammen med vores udvalg? 
Informationsdeling i bestyrelsen: vi vil gerne vide mere om hvad 
der sker i udvalg. Udvalg skal sendes information til KR, som deler 
info med PG og PR og medtager denne som info på dagsorden til 
bestyrelsesmøder. 

- Ideen med dagsordner med info og debat er godt og effektivt. 

- Vi har fået mange ting på skinner i 2015, derfor er de lange 
bestyrelsesmøder givet godt ud. 

- Første prioritet: Vi har brug for at styrke udvalg så der er mere 
end formanden i alle udvalg. Hermed vil opgaver kunne 
uddelegeres og der bliver overskud til at deltage i ES 
bestyrelsesarbejde til gavn for udvalget. Udvalgsformænd skal 
aflastes så der bliver overskud. 
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- Udvalg der mangler hænder / folk / har for travlt, bedes 
beskrive hvad de gerne vil have hjælp til. Og sende beskrivelser 
til KR. 

- Mødeaktivitet skal primært ligge i vinterperioden. 

- Inddragelse af mange af de ”passive” medlemmer, er en 
nødvendighed. Der skal efterlyses hænder på standerskifte, ved 
generalforsamlingen og på møder hvor der er medlemmer 
tilstede, på hjemmesiden og på facebook grupper og sider, men 
først skal udvalg beskrive hvilke opgaver der ønskes hjælp til. 
Beskrives ved udvalgsformænd og sendes til KR ASAP. 

- styrkelse af ”frivillignet” frem mod 2017 -18 er en pinedød 
nødvendighed. 

- Der efterlyses en der står for lørdagsfrokost, denne refererer til 
Husudvalget. 

- Det ønskes at lørdagsfrokosten får et bredere publikum, at det 
bliver mere for hele ES.  

Har ES den optimale struktur? 

- Har vi brug for at styrke bestyrelsen: 

Forslag om at Per Selmose opstilles til bestyrelsen som SÅ 
repræsentant. Per har brug for at være en del af bestyrelsen for 
at kende til drøftelser og holdninger. Vil styrke det team der 
driver klubben som helhed. Bred opbagning af forslaget og det 
vendes hvordan det bedst gøres. Vi lægger op til 
vedtægtsændring omkring dette og indkalder til 2 
generalforsamlinger til 3. november og maksimalt 6 uger senere. 

- Dropbox er for lille, Ole Ø ser på muligheder og laver vejledning. 

3. Hjælper fest - Hvordan gør vi det attraktivt at være hjælper i ES?  

- Hjælper fest!!! Planlægges til februar eller marts. 

Målet er at værdsætte dem der har gjort en indsats og at 
rekrutterer flere hjælpere. 

 

   

Evt. Forslag: om et sted hvor gaster står, når de gerne vil ud at sejle. 
Det vigtigste er nok, at det meldes ud, at skipperne skal 
efterspørge. Kapsejladsudvalget går videre med ideen. Skipper 
kan sms til mobil pay tlf om gastepladser. Der skal laves opslag til 
tavle og på www. Køkkenpersonale skal orienteres.om at tage 
mobil pay telefonen og formidle til ventende gaster. 

- forslag om at lave Bone fremstød i jolleafd. Lave aftaler 
med træner om at den ligger sejlklar og at de må tage den 
på vandet om torsdagen til træning. 

- Det er gratis for vores medlemmer at sejle i Bone året ud. 

 

   

 

 


