Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

12. september 2012

Deltagere:

Claus, Ole L, Flemming, Steen, Pernille, Ole Ø, Joachim & Peter P

Afbud:

Peter J

Referent:

Steen

Omr.
Opfølgning fra sidste
møde

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Nøglesystem er installeret og nøgler udleveret. Instruks om ’frakobling’ af
hus‐auto‐lås eller lign. skal laves.
Tænd/sluk udstyr via fastnet til at tænde for varmen er indkøbt, installeres i
løbet af efteråret.

Ole Ø + Ole L
Ole Ø

Speedbådskørekort arrangeres i ungd.udvalg.‐regi

Joachim + Ole L

Renovering af møbler: Donering fra J.Østergaard letter renove‐
ring/ombytning. Peter J aftaler der videre forløb med Ole Ø

Ole Ø / Peter J

Projektor etableres i klublokalet

Peter J

Bådmesse kørte godt – overskud ca. som sidste år
Hjemmeside‐udvikling – der arbejdes videre
Optimist og jolleafd.

Debat om placering af hvilke joller der hører under hvilket udvalg. Samarbej‐
de og organisering mellem udvalgene blev vendt – nye tanker skal på banen
hurtigt. Udvalg i gang.

Klubhus tag + yder‐
vægge

Yderligt syn er gennemført af anden bygningsingeniør, der konkluderer at
trækbånd og understøtning af limtræscenterbjælke er nødvendig.
Bestyrelsen er enige om, at vi SKAL have sikret huset. Tilbud skal indhentes
for igangsætning inden vinter.

Generalforsamling

Medlemskontingent

Dato fastlagt (og indkaldt i Båken): 7. november.
Claus efterlyste mulige indslag, Steen vil fortælle lidt om IT og kapsejlads,
med f.eks. visning af videoer og tracking.
Arrangementet med spisning er godt og fastholdes.
Forslag fra Peter J. vedr. muligt båd‐medlemskab blev diskuteret og alterna‐
tiver blev endnu engang vendt. Flemming kommer med tal‐eksempler til
næste møde.

Flere medlemmer

Forslag og idéer fra Peter J. om nye tiltag for at skaffe flere medlemmer, eks.
klubbåd til deling/leje for eks. 25‐35‐årige. Skal fortsat diskuteres.

Status og nyt fra for‐
mand og udvalg
‐ bordet rundt

Claus: Velkommen til Pernille, der repræsenterer Jolleudv. (pt. som observa‐
tør indtil valgt på generalforsamling)
Ole Ø: Foreslår julefrokost 1/12, hvis et udvalg vil bakke op om det.
Steen: Succes med Aarhus Big Boat Race i maj og DM for H‐både i juli. Glad
for ny terrasse til disse. Der er behov for nyt grej til afvikling af kapsejladser,
etableres i løbet af efterår/vinter.

Peter J.

Claus

Steen

Flemming

Ole Ø
Steen

Flemming: laver udkast til regnskab
Pernille: arbejder på stort stævne 28‐30 sept. for laser m.fl.
Joachim: afviklet stort opti‐ranglistestævne m. 3 baner – stor succes.
Peter P: løvfaldstur er forestående, arbejder på vinterarrangementer bla.
1/11 om oplevelser fra sæsonen, og ultimo november foredrag om Naveren.
Ole L: der er nye hold på vej til duelighedsundervisning, der igen varetages af
Jørgen L. Det skal vurderes om sejlerskolebåde skal bundskrabes…
Næste møde Tirsdag 9. oktober 2012 kl. 19

Flemming
Pernille

Peter P
Ole L + Peter J

