Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

09. marts 2011

Deltagere:

Ole L, Claus, Flemming, Peter, fra kl. 20.00: Jonas

Afbud: Steen, Kristine
Referent: Flemming

Omr.
Opfølgning fra
sidste møde

BÅKEN/
hjemmeside

Info fra formand
og fra udvalg

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Hvervekampagne ægtefæller/samlevere færdigbehandles på
næste møde. Claus og Peter udarbejder et oplæg.
Gastearrangement: Ingen tilbagemeldinger til Steen på
forespørgsel om manglende gaster blandt deltagere på Båkebanen i 2010. Peter skriver pressemeddelelse til Århus Onsdag
m.fl. om gastearrangementet.
Flemming orienterer om Østjyllandskredsen, økonomi, regnskab
m.v. Østjyllandskredsens formand indkalder til møde i
ungdomsudvalget og senere til generalforsamling.
Ole orienterer om muligheder for nyt nøglesystem. Ole kontakter
Egå Marina/Lars og beder om et forslag til en løsning for såvel
klubhus som jollehus - inklusive økonomi.
Jonas udarbejder dokument om brug af følgebåde.

Claus+Peter

Bestyrelsen beslutter at acceptere Pantaenius’ tilbud på forsikring
af klubbens både. Flemming flytter forsikringerne fra Codan.

Flemming

Peter præsenterer oplæg om BÅKEN.
Hovedlinjerne i oplægget er, at BÅKEN fremadrettet gøres
elekronisk og at BÅKEN i størst muligt omfang bliver en integreret
del af klubbens website og dermed bliver BÅKEN websitets
dynamiske del.
Annoncørerne er positive. Indholdet skal stadigvæk være lokalt og
relevant for medlemmer af Egå Sejlklub samt ikke mindst aktuelt.
Bestyrelsen beslutter at fortsætte med den trykte udgave året ud
for derefter at overgå til elektronisk udgave.
Peter udarbejder endeligt forslag.
Bestyrelsen overvejer en fælles hjemmeside for hovedklubben og
ungdomsafdelingen.

Peter

Årlig ”generalforsamling” i Sejlerskolen er netop afholdt. 3
Instruktører skal på Sejlerskolekursus hos DS. Begge både er i
den kommende sæson fuldt bookede mandag, onsdag og
torsdag. Jørgen Lysdal overtager teoriundervisningen næste
vinter.
16. april afholder sejlerskoleinstruktørerne bådklargøringsdag.
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Peter

Flemming

Flemming orienterer om 31 navngivne medlemmer, der er i
kontingentrestance. Alle ekskluderes, men får brev med
opfordring til at fortsætte medlemskabet og betale kontingentet.
Deltagelse i DS generalforsamling. Steen deltager for Egå
Sejlklub. Claus kontakter Steen vedrørende det formelle omkring
deltagelsen.

Claus

Brug af klubhus

Klubhuset udlejes ikke og udlånes ikke til private arrangementer.
Claus udarbejder et oplæg om sponsorers brug af klubhus i
forbindelse med sejlsportsrelaterede sponsorarrangementer.

Claus

Vedligeholdelsesplan jollehus

Vedligeholdelsesplan for jollehus gennemgås. Claus kontakter
Egå Marina/Bjarne Robl og undersøger muligheden for at løse
nogle af de mange opgaver i fællesskab.

Claus

Sailing Århus/KC

Dansk Sejlunion vil lave National og Internationalt Træningscenter
i Aarhus.
Sailing Århus har forespurgt Århus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug og
Egå Sejlklub om et årligt driftstilskud på kr. 100.000, delt mellem
de 3 klubber i lige dele.
Egå Sejlklub bakker fuldt op omkring tankerne, men ser sig ikke i
stand til at bidrage med beløb af den ønskede størrelse. NTC/ITC
vil ikke generere aktivitet i Egå Sejlklub, og vil ikke komme
medlemmer af Egå Sejlklub til gode.
Claus meddeler Sailing Århus bestyrelsens beslutning.
Bestyrelsen beslutter at stemme for, til et forslag om
vedtægtsændring i Sailing Århus der betyder, at formandskabet
går på skift mellem medlemsklubberne.
Bestyrelse beslutter at afslå ansøgninger fra 2 ungdomssejlere
om støtte til betaling af Kraftcenter-bidrag.
Jonas meddeler ansøgerne bestyrelsens beslutning

Jonas

Skadesfonden

Flemming fremlægger forslag om at Egå Sejlklub tager initiativ til
at Skadesfonden nedlægges. Flemming tager kontakt til
Skadesfondens bestyrelse og foreslår et møde herom.

Flemming

Evt.

Kristine Stubdrup forlader bestyrelsen, da hun med sin familie
fraflytter Danmark.
Flemming finder alternativ til TDC på internet og telefon – f.eks.
Full Rate.

Næste møde mandag den 2. Maj 2011 kl. 19.00 i klubhuset.
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