Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

16. september 2009

Deltagere:

Ole F, Lone, Claus, Steen, Jonas, Ole L (ref)

Afbud:

Mogens, Kurt

Omr.

Beslutninger/handlinger

Tur

Det nuværende turudvalg går af og der er ikke fundet nogle
afløsere, det må evt. varetages af andre udvalg for en kortere
periode.

Kap.

Kapsejladsudvalget forsøger at få H-båds stævne til Egå i 2010.
Hovedkapsejlads vil blive afholdt den 20. September med 26
deltager, hvilket er rigtig godt, da andre klubber har måttet
aflyse andre kapsejladser grundet manglende deltagelse.
Egå sejklub stillede gummibåde til rådighed ved Matchrace i
Marselisborg mod betaling.
Der har været afholdt møde vedr. nye vedtægter i sejlunionen

økonomi

Mulighed for billigere forsikring af følgebåde undersøges fortsat.
Der er blevet hentet tilbud hjem fra andet selskab. Dette er dels
for at undersøge vores forsikringsforhold og dels for at
undersøge om vi skal være selvforsikret som andre klubber er,
forsikrings pengene skulle så hensættes til evt. skader. Der
udarbejdes budget og arbejdes videre med sagen

Sejlerskole

Køre som sædvanlig og er ved at blive booket til kommende
vinter og sommer. Der har været en protest over at den ene
skolebåd ikke havde gyldigt målebrev, hvilket skyldes
manglende fornyelse af målebrev. Det er naturligvis en
fejl/forglemmelse og dette bliver der straks rettet op på.
Vedrørende ”lån” af skolebåde vil disse kunne udlånes
vederlagsfrit hvis de skal bruges til en eller anden form for
official, dommer, følgebåd eller andet der er relateret til et
stævne. Skipperen skal dog have duelighedsbevis. Hvis de skal
bruges til anden form for ”lån” vil det koste 150.- pr dag til drifts
omkostninger, dette skal altid aftales med den ansvarlige for
udlån af skolebåde.

Ungdom/jolle

Renovering af loftet i jolleafdelingen med henblik på et bedre
klubhus for de unge med bla. En gangbro og en overdækket
gård til sejl, så huset kan udnyttes bedre.
Der har været noget snak omkring ”campingpladsen” ved
diverse stævner, området kan ikke undværes ved disse stævner,
så der vil blive gjort et forsøg på at finde de gamle agter
omkring dette. Der har også været lidt problemer med
sponsorerede pølser og udskænkning af øl ved stævnerne,
selvom der har været et minimalt salg.

Ansvarlig
Alle

Jonas/Mogens

Lone

I 2010 vil der blive arrangeret EM i europajolle.
Der er blevet sponsoreret 6 stk. vandtætte vhf. radioer til brug i
jolle afdelingen.
Flemming Rost har investeret i 5 stk. laser joller der kan leases
af medlemmer af Egå Sejlkub, der er aktive i jolle afdelingen,
det vil koste 500.- pr. mdr. at lease dem.
Der er solgt 2 stk. feva joller á 25.000.- kr. stykket, disse penge
vil henstå til brug ved køb andet sejlende materiel.
Der er sponseret 2 stk. optimist joller
Der er gennemført junior DM i ungdomsjollerne, som er gået
rigtig godt med mange rosende ord.
Sten/besejlingsforhold

Sten/betonklods er undersøgt nærmere og konstateret at ligge
ca. 2m under overfladen. Position mangler at blive fastlagt.

Generalfors.

General forsamlingen vil forsøges med en anden form, for at
kunne tiltrække flere medlemmer til denne aften.
Klubben byder på en ”let-anretning”. Der vil være indslag og
uddeling præmier til dem der har vundet præmier ved diverse
stævner i løbet af året.

Omr.
klubhus

Ikke afsluttede punkter
Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og betjenes af alle
udvalgsformænd, der bruger klubhus om vinteren. Brugen af
systemet undersøges til efteråret

Næste møde den 20.10 og 03.11

Claus

Ansvarlig
Ole L

