Referat fra ES‐bestyrelsesmøde onsdag d. 24. februar 2010
Deltagere: Claus, Ole F., Ole L., Mogens, Peter

Afbud: Lone, Jonas

1. Valg af referent: Steen

2. Bem.fra sidste referat:
•

Forsikringer: der er følgebådsforsikring for ca. 60 tkr, ‐ heraf er de to tornadoer på 30 tkr. Der
etableres ’selvforsikring’ undtagen på tornadoer. Mogens undersøger mulighed for
deltidsforsikring mm., og opsiger øvrige kaskoforsikringer (lovpligtig ansvar bevares). De
sparede penge hensættes indtil vidre.

3. Kort fra udvalgene og økonomi:
•

Kapsejladsudvalg: vi er ved at være klar til sæsonen, der er arrangement med Finn Beton den
23. marts.

•

Turudvalg: Godt besøgt arrangement 23/2 (ca. 38) – næste gang er 16/3.

•

Sejlerskole: Der er igen seks instruktører klar til sæsonen. Fip‐liste med gøremål er udarbejdet.
20 deltagere skal til prøve (flere end sidste år ).

•

Husudvalg: Der bliver fest ifm. Standerskift den 24. april. Ole ønsker en afløser i udvalget (i
hvert fald en der kan ”køre” tirsdagene) Ole oplærer gerne, men trapper ned næste sæson.
Claus laver et ”opråb” i Båken.

•

Økonomi: Kontingentopkrævninger er udsendt (ungdom efter aftale først 1/5)

•

Ungdom: Jonas ikke tilstede

4. Kasserer / sekretær arbejdsfordeling:
•

Der arbejdes med et oplæg til et ’økonomi‐udvalg’ (= flere om opgaverne). Medlemskartotek
kan bestyres/vedligeholdes fra klubben (eks. DgK). Bogføring kan uddelegeres.

5. Møde med EM:
•

Referat var rundsendt, og Claus kommenterede fra mødet. Især blev jollehus vedligehold
diskuteret.

•

Jonas og Lone skal lave en opgaveliste med arbejde der skal udføres i forbindelse med jollehusets
vedligehold. (J. tilbyder arb.kraft, men søger penge til materialer)

6. Brug af klubhus:
•

Claus havde lavet et oplæg der blev gennemgået, og der var ting der skulle præciseres.

•

Udlejning er tjekket med vedtægter og EM – ingen ”problemer”

•

Detaljerede ordensregler skal udarbejdes

•

Claus laver indlæg til Båken og nyhedsbrev, med opfordring til tilkendegivelser
(hvis positive tilbagemeldinger startes prøveperiode op i efteråret)

7. Gastemedlemskampagne:
•

Claus laver et indlæg til Båken og til opslagstavlen, Steen tilpasser evt. til kapsejlads‐
hjemmesiden og indstik til sejladsbestemmelser

•

Medlemsliste (navne) sættes op i klubhuset fra 1/5 (Mogens).

8. Sailing Aarhus kort info:
•

Allan og Steen var til generalforsamling 22/2. Steen refererede kort – referat kommer senere.

•

Hjælpere fra SA‐stævner i 2009 inviteres af SA til fest i Kaløvig den 4. marts.

9. Evt.:
•

Der er generalforsamling i Dansk Sejlunion den 20. marts. Vi vil gerne deltage med en‐to
medlemmer (Lone / Jonas / Steen ?)

Næste møde: Mandag den 12. april kl. 19:00 (mandag aht. Jonas) ‐ Alternativ dato: 19/4
ref. Steen

