Referat fra ES bestyrelsesmøde mandag den 12. april
Deltagere: Ole L., Claus, Peter, Steen og Mogens
Afbud: Lone, Jonas og Ole F.

Referant: Mogens
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde:
Udlån af ikke forsikrede både kan kun ske med en Egå fører. Codan er forespurgt, der følges op på denne
forespørgsel. Der indhentes tilbud fra Pantenius
3 ) Nyt fra udvalgene
Kapsejladsudvalg:
Mette klargjort af kapsejladsfolk i lørdags.
Tilmeldinger til de enkelte kapsejladser er i fuld gang.
Kan måltagning og resultatformidling forenkles, således at resultater kan offentliggøres tidligere, udvalget
er opmærksom på problemstillingen.
Oprop! Gastemedlemsskab – der udleveres opråb sammen med sejladsbestemmelserne – mål at få flere
gastemedlemmer. Kommer også med i BÅKEN
Elektronisk tilmeldingsblanket – link frem på forsiden af hjemmesiden.
Turudvalg:
3. arrangement med Peter Hågen ca. 40 deltagere
Pinsetur, Kurt Petersen planlægger som aftalt denne begivenhed.
Husudvalg:
Fest i forbindelse med standerskifte 24. april.
Opråb om ”Ole Frandsen” kommer i BÅKEN
Økonomi:
Der er ca. 50 der endnu ikke har betalt, der udsendes rykkere i løbet af 1‐2 uger.
Ungdomsudvalg:
De sidste 2 FEVA Joller er nu solgt.
Jollehus: Vedligeholdelsesplan er under udarbejdelse .

4. Special Guest star:
Allan Svendsen, ES Repræsentant i Sailing Århus, med mandat fra bestyrelsen.
Deltager i arbejdet i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer i bestyrelsen, med direkte reference
til ES bestyrelsen.
Allan er derfor vores faste mand i Sailing Århus bestyrelsen.
Hvorledes sikre vi, at alle relevante informationer til/fra Sailing Århus kommer til ES bestyrelsens kundskab?
Hvad er det Sailing Århus på lidt længere sigt kommer til at beskæftige sig med: kraftcenter?,
Talentudvikling?, hvor store skal stævner være for at det er et Sailing Århus arrangement?
Skal bestyrelsen udvides til at omfatte et udvalg ”Sailing Århus”?
Sailing Århus kommer til at trække flere/alle sponsorer i Århus.
Økonomien i Sailing Århus bliver større og større. Sponsorater m.v. dækker omkostninger til hele Sailing
Århus sekretariatet.
Der skal fortsat være plads til, at de enkelte klubber i Sailing Århus samarbejdet kan arrangerer stævner.
Allan deltager efter behov i ES bestyrelsesmøder
Arrangementer 2010 og 2011:
Bådudstilling: Marselis marina
Medarrangør af Festugestævner, der kommer forskellige stævner , således at der kommer flere forskellige
stævner til at foregå på Århus bugten:
H‐båds NM, Jollestævne, nordisk mesterskab joller
Verdensmesterskab 505 joller, juli 2010
Europamesterskab E‐jolle, august 2010
J 80 VM
A‐katemaran VM
Herudover er der en række arrangementer der bydes på i 2012 og frem.

Evt.

Referat fra DS generalforsamling marts 2010 kan læses på www.sejlsport.dk
Ny formand: Hans Natorp
Regionsvalg til DS bestyrelse: kandidaterne opstilles den 14. april. Der er valgmøde i Hadsund den 15. april,
bestyrelsen vurderer på baggrund af opstillingslisten.
Der skal afgives endelig stemme på en kandidat senest den 21. april, bestyrelsen orienteres løbende via
mail.

