Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

09. december 2010

Deltagere:

Ole L, Steen, Claus, Flemming, Jonas, Peter, Kirstine

Afbud:
Referent: Claus
Omr.
Klubben generelt

Båken

Økonomi

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Dette var første møde efter generalforsamlingen – velkommen til
Kirstine, Flemming og Peter.
Det blev debatteret hvordan man får flere med til
generalforsamling og hvad der skal til for at ES ”henvender sig
mere bredt” til alle medlemmer.
Ved førstkommende møde skal det på dagsordnen – ”hvad kan
ES tilbyde, hvad vil man med ES, hvordan får vi flere ”unge med”,
nye tiltag og evt. ”brud på traditionerne”

Claus

Kommunikations/info formen i klubben skal drøftes. Hvordan
kommer man ”ud ” til medlemmerne, ny info, velkommen til nye,
mails, SMS mv.

Peter

Det blev besluttet at der skal laves en form for oversigt og
beskrivelse af hvem der gør hvad i klubben, udover de funktioner
der er i udvalgene. ”klubbens leveregler”

Claus og
Peter

Hjemmesiden skal opdateres, så tekst er tidssvarende (fx afsnit
om surfafdeling)

?

Det skal hurtigst muligt besluttes hvad ES vil i fremtiden med
udgivelse af Båken.
(Påført af referent efter mødet. Det foreslås at der udgives et
forårsnummer næsten som normalt og at Claus og Peter
undersøger muligheder og laver oplæg vedr. Båkens fremtid)

Claus

Claus og
Peter

Medlemskartotek er blevet opdateret mht. medlemstyper (gaster,
seniorer, familie mv.).
Det blev besluttet at ”ansatte” ungdomstrænere skal være
medlemmer, men kontingentfri.
Medlemstyper blev præciseret og vedtaget.
Medlemsblanketter og indmeldelsesform skal opdateres
Kontingent opkræves fremover ved proformafaktura i stedet for
girokort.

Flemming

Fordeling af budgetter, sponsorer, indtægter og udligninger
afdelingerne i mellem blev debatteret.
Der var enighed om, at der skal være mere ”synlighed” i
økonomien og at formen for fordeling skal afklares og fastlægges.
Flemming laver oplæg.

Flemming

Kontingentopkrævning er uforskyldt lidt forsinket, men er på vej
ud til alle (også ungdom)
Der har tidligere været indbetalt et beløb på ca. 1 kr. pr.
ungdomssejler til Østjyllandskredsen, til støtte for ungdommen.
Det undersøges hvad der er sket med denne fond.
Sailing Aarhus

Kirstine orienterede om kraftcenter og nyt I Sailing Aarhus

Kapsejladsudv.

Sæson indledes med arrangementer vedr. trim mv.

Flemming

Der arbejdes på ”kapsejladsdag” om hvordan kapsejlads
planlægges og afvikles mv.
Dagen afholdes ved ca. 12 deltagerer.
Der undersøges muligheder for en evt. ”Storbådssejlads”
Vi er medarrangør af H-båd sejlads i festugen, som ligger
samtidig med bådudstilling
Jolle /ungdom

Der er pt. planlagt 3 kvalitetslejre, Tormstævne, Hold DM og
Tuneup.
Jonas har fået stor ros fra EM for inddragelse af de
erhvervsdrivende og EM i stævner og arrangementer.

Følgebåde

Sejlerskole

Opfølgning fra tidligere møde. Jonas og Steen er de eneste, der
kan udlåne vores følgebåde.
Jonas laver et dokument, der orienterer om betjening og en
checkliste til brug for handling af bådene. Incl. en oplysning om de
ikke er kaskoforsikrede længere. Dette dokument skal så
underskrives af Jonas eller Steen og låneren..
Der skal findes en ny instruktør
Der er pt. 20 deltagere
Der er indhentet tilbud på renovering af skolebåde.
Muligheden for duelighedsbevis til ungdomssejlere blev drøftet.
Hvis der kan samles et hold på ca. 10 pers., er Ole positivt stemt
for at gennemføre et intensivt kursus, det kræver dog en del
forberedelse/tid.
Pris pr. kursus (teori) incl. Medlemskab ca. 3000,-

Opfølgning på
møde med EM

Jonas

Ole/
Flemming

Brug af klubhus for gæstesejlere og adgang med nyt nøglesystem
blev drøftet. ES er positive for muligheden, men vi vil ikke have
udgifter forbundet med nye nøgler/låse og evt. rengøring.
Ole undersøger muligheden for nøglesystemer.

Ole

Hvervemateriale til nye medlemmer skal laves

Ole/ Claus

Vedligeholdelsesplan over indvendig vedligehold i jollehus skal

Jonas

laves
EM har tilbudt af asfalterer jollegård. Claus oplyser EM at vi gerne
benytte dette tilbud.
Det skal afklares om container til brændstof skal flyttes/skiftes.

Jonas

Stævner og arrangementer, der har indflydelse på havnens
landaktiviteter (parkering, camping mm) skal meddelelse til
havnemester.
De stævner der allerede nu er planlægt meddelelse til
havnemester.

Jonas

Jørgen Lokdam repræsenterer fortsat ES i EM´s bestyrelse i 2011

Næste møde den 19.01.2011

