Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

23. maj 2013

Deltagere:

Ole L, Ole Ø, Steen, Claus, Flemming, Pernille, Peter, Peter P, Jesper Heegaard

Afbud:
Referent: Flemming

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

Sidste referat

Ole Ø arbejder videre med opsætning af projektor.
Ole Ø
Speedbådskørekort:
Ole L
Ole L annoncerer afholdelse inden sommerferien. Omtale på
hjemmesiden.
Peter J
Hjemmeside:
Der er indhentet tilbud fra forskellige leverandører. Den
nuværende webmaster ønsker ikke at fortsætte, når vi skifter
platform. Ole L tilbyder at overtage opgaven som webmaster, når
hen til efteråret erstattes på posten som formand for Sejlerskolen.
Ny hjemmeside igangsættes.
Peter J
Bankproblematik:
Flemming
Vi opretter konto i Sparkassen Kronjylland, der vælges af på grund
af beliggenheden, tæt på Marinaen.

Jubilæum

Tilmeldingsstatus: Ca. 5560 deltagere tilmeldt festen dd.
Claus
Opgaveliste omdeles og gennemgås. Tilføjes blandt andet:
Omdeling af jubilæumsskrift inklusive program for
jubilæumsdagen i bådene i marinaen, om muligt af jollesejlerne.
Marinaen forespørges om tilladelse til at lægge jubilæumsskriftet i
bådene + andre praktiske opgaver. Praktiske opgaver fordeles.
Opfordring til at alle både kommer på vandet til hyggesejltur og
efterfølgende øl, vand og pølser.
Annonce i lokalavis.
Der er styr på div. underholdning (musik, vandaktiviteter mm) om
eftermiddagen og receptionen kl 14.
Tilbud på telt effektueres, da det er billigere at købe end at leje.

Bordet rundt

Stor tilslutning til Super C Optimist. Ca. 15 nye sejlere i Optimist.
Gode resultater til YSWCudtagelsen i Laser. Begge deltagere i
YSWC på Cypern til sommer i Laser, vil være fra Egå Sejlklub.
Trimarrangement den kommende weekend. Aarhus Big Boat

Jesper
Pernille
Steen

under opsejling. Ikke helt den forventede tilslutning, men
arrangementet gennemføres som planlagt.
Pinseturen er gennemført med succes, deltagerantallet knap 40.
Svigtende tilslutning til Sejlerskolen – 12 deltagere til praktisk
sejlads i sommer. Vi søger forsat efter en formandskandidat til
Sejlerskolen.
Næste møde

Klubstandere til nye medlemmer ?
Fremtid for Pinseturen

Næste møde: Claus indkalder til møde kort efter sommerferien.

Peter P
Ole L

