Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

07. Marts 2012

Deltagere:

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

Afbud:

Ole L

Referent: Ole Østergaard

Omr.
Opfølgning fra sidste
møde

Beslutninger/handlinger
Køleskab ca. 6000kr. for nyt

Ansvarlig
Ole ø

Tænd/sluk udstyr via fastnet til at tænde for varmen tilbud
Peter J+ Joakim

Terrasse info:

Der tilmeldinger så projektet kører med start lørdag d.17‐03

Claus

Aarhus Big Boat

Ingen nye bemærkninger

Steen

Gummibåd/Kraft
center

Købt en gummibåd

Status på Indbrud

Forsikring ok. inden for 4 uger skulle rep være ok

Flemming

Info fra formand og
fra udvalg

Renovering af møbler i sejlklubben, 1 bord er prøve malet. farvevalg
Antasist‐grå, Tilbud ønskes evt. medsend billeder.
"elvarme" tændes automatisk(telefon). sættes igang

Flemming+Ole ø

Ny hjemmeside for Optimist & jolle er gået i luften.www.sejlerne.dk eller link
fra hjemmesiden

Joakim

Bevarelse af klubhus, da nordvæg er skæv. Anbefaling fra rådgivende
ingeniørfirma er tilsendt og i behandling.

Claus

Forskellige tiltag, Pinsetur, klubaftner evt. Troels Kløvedal og andre.
Grejmarked. se hjemmeside

Peter P

Alle zoomjoller udlejet

Jonas

Skærm/projektor: projekt forsættes

Peter J+Ole ø

Hverve kampagne iværksættes nye medlemmer.

Claus

Aktiviteter: lokke medlemmer til, speedbådskørekort og flere skolebåde
Evt. Kapsejlads deltagelse år 2.

Ole L + Peter J + P

Bådudstilling afholdes d. 17‐19/august 2012. Tænkebox

Peter J

Bordet rundt

Møde i Dansk sejlunion i Odense

Flemming

Ekskluderet medlemmer, der ikke har betalt.

Flemming

Stævner:
17‐19/05 Big boat
01‐07/04 Påskelejer optimist
04‐08/07 H‐Båd
18‐20/08 bådmesse
01‐02/09 opti‐rangliste
28‐30/09 Laser stævne.
SA:
Egå er ansvarlig for 1 bane. Dato 5‐08 til 10‐08‐2012. ca. 20 mand, der
arbejdes på måske kun ½ bane
Overskud på Torn stævne ca. 13.000 kr. er ikke modtaget, Flemming rykker
SA, har fyldt meget på vores møder og gør det stadigvæk.
Tilskud til ESA drøftet igen.
Jonas ønsker ikke fortsat at repræsentere ES i SA grundet tidsforbruget,
bestyrelsen bakkede op omkring dette, da det er mere vigtigt at bruge
energien i den ”nye” jolleafdeling.
Peter J og Claus deltagere i næste SA‐møde. Ny repræsentant for ES er ikke
fundet.
Hoveddør + nøgle skiftet i jollehuset.
Mellemgang ser ud til at kunne gennemføres, med økonomisk tilskud fra
Kommune og Egå Marina.
Dropbox: er lavet til event.
Vejledning til sikkerhedsinstruks næsten klar.

Jonas

Joachim

Fastelavn: 16 børn + 24 voksne, succes
Preben Heide foredrag: 40 deltager
Eskadrsejlads aften bliver gennemføret.
Grejmarked for sejlere 1. april

Peter P

Volvo åben race
Regelaften
Båkebane etc.

Steen

Internet: Wireless kan tilgåes af alle, men kode skal angives

Ole Ø.

Næste møde Mandag 30. april 2012

