Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

01. Februar 2012

Deltagere:

Claus, Peter J, Flemming, Steen, Jonas, Ole Ø, Peter P, Joachim & Ole L

Afbud:
Referent: Flemming

Omr.
Opfølgning fra sidste
møde

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Sikkerhedsinstruks er under udarbejdning.

Ole L+ Peter p

Opfølgning på låsesystem jollehuset: nye døre nøgler retur mod depositum,
hoved dør mod nord skal skiftes.

Joakim

Gæste sejler adgang til hus iværksættes

Claus

Hjemmeside: Tage vil gerne vedligeholde, men ikke lave ny side
Tovholder på ny Hjemmesidedesign.

Peter J+ Joakim

Terrasse info:

Farvevalg mellem grøn eller brun, hvor brun blev besluttet og dørk helt
igennem, således at gammel terrasse og ny bliver ens

Claus

Aarhus Big Boat

Parkeringsproblematik? Telt! hvor, hvordan? Steen og Lars ordning på dette:
BigBoat rådighed over P1, mod at friholde P2 ved at – med P‐vagt – at
dirigere officials og deltagere til parkering på Sydlige grus arealer

Steen

Gummibåd/Kraft
center

Forskellige forslag blev drøftet.

Status på Indbrud

Ikke færdig behandlet af forsikringen.

Flemming

Info fra formand og
fra udvalg

El radiatorer gennemgået/rep. af visevært. mangler dog 1. Elregning ca.
40.000kr pr. år, forslag om 1 ekstra varmepumpe, således at temp. kan
holdes konstant på min. eks. 17 grader.

Flemming+Ole ø

Øl Køleskab dømt defekt, tilbud indhentes.

Ole ø

Nye møbler/renovering af gamle i sejlklublokale, 1 bord prøves.
Møbler "nye" til ungdomsafdeling er bestilt: Leveret 02‐02‐2012
Steen forslog at "elvarme" tændes automatisk(telefon).
Ny hjemmeside design for Optimist & jolle går i luften 02 februar
Joakim
Forskellige tiltag, Pinsetur, klubaftner evt. Troels Kløvedal og andre.
Grejmarked
Alle zoomjoller udlejet

Peter P

Jonas
Skærm/projektor: projekt forsættes
Peter J+Ole ø
Hverve kampagne iværksættes nye medlemmer
Bådudstilling 2012 i august (Flor har spurgt) og vi siger ja
Megen snak og drøftelse om økonomi og bidrag til ESA. Om adskillelse af
økonomi mellem ESA, Kraftcenter og SÅ samt køb af gummibåd til
kraftcenter/SÅ.
Konklusion:

‐

‐
‐
Evt.:

Claus

Jonas

ES stemmer ikke umiddelbart for køb af gummibåd til
Kraftcenter, før brug og aftale om båden er mere klar. ES
foreslår at eksisterende både i klubberne kan bruges indtil
aftale om ny båd er på plads og evt. afklaring om
kraftcenterets fremtid.
ES fastholder at vi ikke bidrager til ESA i 2012 og at der ikke
må være sammenblanding af økonomi mellem ESA og SA.
Driftsoverskud fra SA er ikke til drift af Kraftcenter eller ESA

Møde i Dansk sejlunion i Odense

Næste møde onsdag 07. marts 2012

Flemming

