Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

21. august 2013

Deltagere: Ole L, Ole Ø, Steen, Flemming, Pernille, Peter J, Peter P
Afbud: Claus, Jesper
Referent: Flemming
Omr.

Beslutninger/handlinger

Sidste referat

Ingen bemærkninger

Generalforsamling
2013

Afholdes 6. november 2013. Claus har sendt indkaldelse til
Båken. Ole L ønsker ikke at modtage genvalg. Ingen kandidater
pt. men Ole L arbejder på sagen. Peter J ønsker ikke at modtage
genvalg.
Klubben er vært ved en varm eller lun ret og øl/vand.
Underholdning: Ideer til underholdning søges. Demo af
hjertestarter foreslås. Hvordan engagerer vi flere medlemmer i
afvikling af arrangementer i Egå Sejlklub. Spørg anonymt
deltagerne: Hvad kan klubben gøre for dig og hvad kan du gøre
for klubben. Som optakt hertil opremsning af samtlige aktiviteter i
ES siden sidste års generalforsamling. Alle udvalgsformænd
sender liste over egne arrangementer til Pernille.
Inspirerende/provokerende indlæg/oplæg med udgangspunkt i
artiklen. ” Rikke 25 år, hvad nu?”. Link til artikel i Baadmagasinet –
klik hér
Fejring af mestre under eventuelt, herunder klubmestre blandt
kølbådssejlerne. Steen undersøger om der er kølbådssejlere, der
skal hyldes. Pernille undersøger om der er storjollesejlere, der
skal hyldes. Revisorer samt revisorsuppleant spørges af
Flemming om genvalg.

Sailing Aarhus

Opfølgning
jubilæum + ABBR

På baggrund af en indstilling fra Per Selmose debatterer
bestyrelsen hvorvidt beslutningen om udmeldelse af Sailing
Aarhus skal omgøres. Intet synes ændret siden bestyrelsen traf
sin beslutning. Steen ser gerne medlemskabet fastholdes, men
har dog fortsat betænkeligheder. Bestyrelsen fastholder sin
beslutning. Claus meddeler Per Selmose bestyrelsens
beslutning.
Generelt en fantastisk dag med mange gode aktiviteter.
Tilmelding til jubilæum kunne være bedre. Omkring maden samt
af serveringen heraf havde flere bemærkninger. Jubilæumsdagen
og jubilæumsudgaven af Båken har fået ros fra mange sider.
ABBR: Forløb godt, mange roser fra mange forskellige sider. Ikke
så mange deltagere som forventet, men på trods heraf et pænt
overskud. Steen har mod på at gentage successen næste år.
Hvordan fastholdes erfaringerne fra stævner, bådudstillinger mv.?

Ansvarlig

Alle

Pernille

Steen
Pernille
Flemming

Claus

Der er pt. ikke udarbejdet drejebøger/hvidbøger. Peter J foreslår,
at erfaringer nedfælges for eftertiden, så det kan være lettere for
fremtidige hjælpere at overskue projektet.
Pinsetur

Peter P udarbejder et oplæg til en familietur som supplement til
den traditionelle Pinsetur.

Peter P

Kommende
stævner
/arrangementer

Ole Ø udarbejder oplæg til ”masterkalender” for Egå Sejlklub, der
præsenteres til generalforsamlingen. Ole Ø udtrykker ønske om at
fastsættelse af flere datoer vender bestyrelsens bord.
Vi har fået en forespørgsel ORC-EM i 2015. Steen foreslår at
større arrangementer afvikles i samarbejde med andre
klubber/organisationer. Bestyrelsen bakker tankerne op og giver
Steen mulighed for at undersøge mulighederne.

Ole Ø

Rema1000

Kontoen har været spærret, da Flemming var bange for et
betydeligt misbrug. Det har heldigvis ikke været tilfældet, og
Flemming åbner kontoen igen. (Er sket 22/08-2013)

Flemming

Bordet rundt

Ole L har endnu ikke fundet en afløser som formand for
Sejlerskoleudvalget. Formandskandidat efterlyses i Båken.
Pernille har kontakt til en ny rengøringshjælp. Hurtig afklaring, og
Pernille giver tilbagemelding.
Al post lægges uåbnet i kassererens postbakke, og Flemming
foretager fordeling heraf.
Standerskifte afholdes lørdag 19. oktober 2013 kl. 14.30.
Julefrokost lørdag den 07. december 2013 kl. 13.30.
Lørdagsfrokoster starter lørdag den 02. november 2013 kl. 13.00.
(ingen lørdagsfrokoster i december)

Ole L

Ny hjemmeside

Claus og Peter J arbejder på at finde en studerende til at
udarbejde forslag til en ny hjemmeside.

Peter/Claus

Punkter der ikke
nåede blive
debatteret

Ingen

Næste møde: Claus udsender forslag til dato for næste møde.

Steen

Pernille
Flemming
Ole Ø

