Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

20. oktober 2009

Deltagere:

Ole F, Lone, Claus(ref), Mogens, Kurt, Ole L

Afbud:

Jonas, Steen

Omr.

Beslutninger/handlinger

Tur

Der søges fortsat efter en formand.
Andespil arrangeres af Jolle og Ungdom.
Grillarrangement slås sammen med midsommergrill (kap)

Kap.

Intet nyt

Økonomi
Forsikring

Der ser ud til at selvforsikring fremover vil være en økonomisk
fordel uden væsentlig risiko. Det overvejes om ”tornadoen”
fortsat skal være forsikret. Der arbejdes videre med sagen. B.la
skal betingelser ved ”udlån” undersøges. Besluttes ved et af de
førstkommende møder.

Medlemstal

Det blev drøftet hvordan vi får gaster til at melde sig ind som
gastemedlem. Der laves div. kampagner til efteråret, med
indslag i båken, opslag, opfordring ved tilmelding, evt.
mandskabslister, mv. Der arbejdes videre med ideer.
Nedsættelse af kontingent for gaster blev vedtaget fremlagt til
generalforsamling.

Ansvarlig
Alle

Jonas/Mogens

Forslag til kontingenter drøftet.
Kontingent forslag:
Ordinær stiger med 3% til 900,Gast/passiv falder fra 450-350,Regnskab

Regnskab og budget gennemgået

Sejlerskole

Både er på land. Stor tilslutning til teori.
NYE/FLERE INSTRUKTØRER EFTERLYSES

Ungdom/jolle

Der indkaldes til møde vedr. renovering af jollehus.

Claus

Klubhus

Der laves en overordnet vedligeholdelsesplan

Ole F/Kurt

Div.

Opfordring i båken om at fotos fra ES-arrangementer kan
fremsendes, så de kan bruges på hjemmeside og evt. DVD

Omr.

Ikke afsluttede punkter

Ansvarlig

Sten/besejlingsforhold

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

klubhus

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

Ungdom/jolle

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.

Næste møde den 03.11 (generalforsamling)

Ole L
Lone

