Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

19. august 2010

Deltagere:

Ole F, Steen, Claus(ref), Peter, Jonas, Mogens, Ole L

Afbud:

Lone

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Tur

Løvfaldstur planlægges af Mogens Terp

Kap.

H-båds NM, der afholdes den 3-5. september, er under
forberedelse. Der er meget der skal planlægges og det er et
stort arbejde. Samtidig er det svært at finde hjælp og frivillige til
ledsagerbåde

Steen

Økonomi

Der er stadig enkelte der ikke har betalt kontingent. Rykkere
sendes ud en sidste gang og herefter slettes evt. skyldnere fra
medlemslisten.

Mogens

Muligheder for omlægning af lån er undersøgt, men uden
ændringer.
Klubbens økonomi generelt har været ”holdt i stram snor” og
resultatet ser ok ud.
Medlemstal

Det ser ud til at ”gastekampagne” har virket, da der er tegnet en
del nye gastemedlemskaber. Mogens laver en opgørelse over
antal af gaster i forhold til sidste år, i forbindelse med
medlemsopgørelse til idrætsforbund.

Forsikring

Gummibåde, undtaget tornado, er ikke forsikret mere. Derfor
laves en ”aftaleseddel” med betingelser, der kan anvendes hvis
bådene lånes af andre klubber.

Sejlerskole

Den ene skole båd blev påsejlet under et arrangement i juni
måned. Det var ikke en kollision som skolebåden var skyld i,
men desværre blev båden erklæret ”totaltskadet”.
Der er nu hjemsejlet en ny båd, som Fip og Peter Juul har
”fundet” på Sjælland.
Den nye båd er klargjort og selv om det har været et stort
arbejde er alt endt godt, både med båd og økonomi.
(Tak for indsatsen)
Det er besluttet at skolebåde fremover ikke bruges til
kapsejlads, men kan ”lånes” til små turer.
Begge skolebåde kaskoforsikres

Mogens

Mogens

Ungdom/jolle

Det synes utilfredsstillende at der er uklare budgetter og aftaler
vedr. overskudsfordeling i forbindelse med afholdelse af stævner
i Sailing Århus regi.
Budgetter og aftaler skal undersøges nærmere. Det skal
ligeledes afklares hvem der beslutter budgetterne og træffer
aftaler herom.
Der skal laves en oversigt over mangler og tiltrængte
forbedringer der skal laves i jollehuset.
Det er et stort ønske at der laves en form for lås/bom på porten
til materielgård. EM spørges om hjælp

Husudvalg

Omr.

Der forsvinder desværre lige rigeligt med øl og vand fra
køleskabet uden at de bliver registreret.
Ole laver ny liste og hænger op.
Sagen følges og evt. skiftes lås
Ole F vil gerne hjælpe med mad i forbindelse med afslutning af
poientsejladser og evt. storbådssejlads.
Ole afløser er pt. ikke fundet.

Ikke afsluttede punkter

Claus
Jonas

Claus
Ole F

Ansvarlig

Næste møde den 27.09: Dagsorden: Sailing Århus og ”udvalgsorganisation” Alle laver er oversigt
over udvalgets opgaver.
Møde den 14.10: Forberedelse til generalforsamling.

