Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

27. september 2010

Deltagere:

Ole Frandsen, Ole Lundskov, Steen, Claus, Mogens, Jonas, Lone

Afbud:

Peter

Referent: Lone

Omr.
Ny bestyrelse

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Lone fratræder til generalforsamlingen
Mogens fratræder
Ole Frandsen fratræder

Til kassererposten er to mulige kandidater i spil. Claus henvender
sig til kandidaterne.
Claus
Hus- og turudvalget har ingen kandidater, så opgaverne i
udvalgene sættes op til generalforsamlingen og de enkelte
opgaver søges besat med en tovholder. Hvis ingen melder sig til
en aktivitet sættes den midlertidigt i bero.
Kristine Studrup fra ungdomsafdelingen er positiv på at være ES
repræsentant i Sailing Århus. Det enkleste vil være, hvis hun
samtidig træder ind i bestyrelsen på jolleudvalget. Jonas spørger
hende om dette. Jonas har et godt samarbejde med Kristine, der
også er formand for OCD. Optimistclass Denmark.

Økonomi

Gaste-medlemskabskampagnen har virket, der er 80 gaster
tilmeldt gasteordningen. Netto positivt at have nedsat
gastekontingentet, samt lave en hvervekampagne.

Opgaver til
udvalgene /
generalforsamling

Opgaverne i husudvalget præsenteres til generalforsamlingen.
Der vil opgaverne søges besat. Opgaverne vil også blive tilbudt
på elektronisk mail. Besættes de ikke, nedlægges aktiviteten.

Jonas

Steen har lavet et diagram med bobler om hvilke opgaver hans
udvalg tager sig af. Og hvilke opgaver der er besat og hvilke der
ikke er besat.
Hvert udvalg laver den samme oversigt og mailer til Claus. På
generalforsamlingen vil udvalgenes opgaver således blive belyst
via en projektor.

Ole F
Jonas
Ole L

Claus (for tur)
Mogens?
Hvert udvalg udfærdiger ligeledes en beretning og sender til
Claus i god tid forinden generalforsamlingen d 3 november. DVS
skal sendes i løbet af de næste 14 dage!!!!!!!!!!!!
Claus laver et sammenkog af beretningerne til
generalforsamlingen, og de originale bliver trykt i lang udgave i
Båken.

Sailing Århus

Følgebåde

Tur

SÅ vedtager at bruge efteråret til evaluering, med den
rækkefølge, at først skal der skrives en klarere strategi. Det er der
indkaldt til torsdag d 28 oktober kl. 18.00 til 22.00. Lone kan ikke
komme til det møde, men vil sørge for ES bliver repræsenteret til
mødet.
Efter strategien er vedtaget skal der udfærdiges nogle
overskudsfordelings modeller.
ES ønsker at fremhæve i SÅ, at stævner skal give overskud til
klubberne. Aftaler skal være klare inden stævnerne. SÅ fee skal
afspejle SÅ indsats.
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.
Lone foreslår forede Arlakasser i bådene til ankergrej. Det vil
være et godt signal til brugerne, at vi passer på vores følgebåde.
Mogens Terp har arrangeret løvfaldsturen

Næste møde den 14.10.2010
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