Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

02. maj 2011

Deltagere:

Ole L, Claus, Flemming, Steen, Jonas

Afbud: Peter, Kristine
Referent: Flemming
Omr.
Opfølgning fra
sidste møde

Beslutninger/handlinger
Der i gangsættes en hvervekampagne rettet mod ægtefæller, der
for tiden indtil 31/8-2011 kan blive fuldgyldige medlemmer (gruppe 1 Aktive 018 år) for kr. 100,-. Kampagnen omtales i BÅKEN
3/2011, på hjemmesiden samt i en nyhedsmail, der udsendes af
Claus.

Ansvarlig
Claus+Peter

Østjyllandskredsen – vi foretager os ikke yderligere.
Ole orienterer om nyt nøglesystem. Flemming kontakter Lars/Egå
Marina for at få et forslag inklusive økonomi, der omfatter såvel
hovedklub som Jolle-/Ungdomsafdelingens hus.
Såfremt der ikke hurtigt kan etableres en ny fælles løsning for de
2 huse, udarbejder Jonas og Flemming et løsningsforslag omkring låseomlægning i Jolle-/Ungdomsafdelingens hus. Løsningsforslaget vil omfatte økonomi, plan for det praktiske arbejde, plan
for nøgleombytning, samt for intern annoncering af en relativ kort
periode for nøgleombytning.

Flemming/
Jonas

Claus har udarbejdet en light-version af klubbens leveregler. Levereglerne vedhæftes referatet og ophænges på opslagstavlen i
klubhuset.
Positive reaktioner omkring BÅKEN – i nyt layout og i farver. Ros
fra bestyrelsen til alle, der bidrager til det flotte klubblad.
Anvendelse af klubhuset i forbindelse med sejlsportsrelaterede
sponsorarrangementer afgøres af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Claus kontakter personer, der tidligere har benyttet klubhuset
til ikke-klubrelaterede privatlignede arrangementer, så vi undgår
gentagelser.

Claus

Claus
Claus kontakter Egå Marina omkring vedligeholdelse af Jolle/Ungdomsafdelingens hus, så allerede aftalte opgaver bliver løst.
Peter
Peter udarbejder endeligt forslag omkring BÅKEN/hjemmeside.
Status Jolle-

Ungdomsafdelingen har ikke længere nogen formand. Birgitte

/Ungdomsafdeling/ Wemmelund er ungdomsafdelingens repræsentant/observatør i
Sailing Århus
hovedklubbens bestyrelse mens Jonas fortsat formelt repræsenterer Ungdomsafdelingen, da han er valgt på generalforsamlingen.
Jonas overtager Kristines plads i Sailing Århus. Jonas er tillige
Jolleafdelingens repræsentant i hovedklubbens bestyrelse.
Jonas orienterer omkring Sailing Århus, budget for 2011, oplæg til
struktur for 2012 og efterfølgende år. Positivt at der nu er vedtaget faste rammer for afholdelse af arrangementer fra 2012.
Jonas, Flemming, og til dels Steen drøfter fremtidige stævner for
Laser i Egå Sejlklub. Enighed om at afvikling af Laser-stævner
ikke kan/skal løses af Optimistforældre/Jolleafdelingen, men må
holdes indenfor rammerne af hvad Ungdomsafdelingens medlemmer og disses forældre selv kan magte, suppleret med nogen
støtte fra Kapsejladsudvalget.
Egå Sejlklub vil øge aktiviteterne omkring Laser, herunder forsøge at tiltrække stævner, træningslejre, nationale samlinger m.v.
for Laser.
Jonas fremlægger forslag om køb af én eller flere gode, brugte
Laser-joller for Jolle-/Ungdomsafdelingens ledelse i den nærmeste fremtid.
Info fra formand
og fra udvalg

Jonas

Steen orienterer omkring kapsejladsudvalget.
Behov for én stor eller alternativt flere lidt mindre grill’er til klubarrangementer. Ole indkøber.

Ole

Klubarrangementer, ture m.v., der påfører klubben omkostninger,
skal forhåndsgodkendes af formanden, og der skal udarbejdes
budget/overslag. Claus orienterer de berørte.

Claus

Evt.

Vedrørende lån af klubbens RIB’s (gummibåde) pointeres, at bådene ikke kan anvendes til private arrangementer (heller ikke
sejlrelaterede). Al brug af klubbens ledsagebåde aftales med formanden for Ungdomsudvalget eller med formanden for Kapsejladsudvalget.

Punkter der ikke
nåede at blive
debatteret

Ingen

Næste møde mandag den 8. august 2011 kl. 19.00 i klubhuset.

