Tidspunkt:

05. marts 2013

Deltagere:

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

Afbud: Ingen
Referent: Flemming

Omr.
Sidste referat

Beslutninger/handlinger
Speedbådskørekort:
Ole L finder dato for afholdelse. Afholdelse efter Påske 2013.
Ole L omtaler muligheden på hjemmesiden.
Renovering af møbler i klubhus:
Ole Ø fremlægger tilbud på maling – ca. Kr. 68.000,. Vi udskyder
den endelige beslutning til efter sommerferien.
Ole Ø arbejder videre med opsætning af projektor.
Hjemmeside:
Peter J tager kontakt til Tage Danielsen og redegør for status på
næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig
Ole L

Ole Ø
Ole Ø
Peter J

Investeringsplan
Pernille/Jesper/Flemming fremlægger investerings og
Opti/Storjolle/led udskiftningsplan.
sagebåde
Planen blev godkendt af bestyrelsen og Pernille og Jesper kan
disponerer inden for planens rammer efter behov og hvad der
skønnes nødvendigt.
Jubilæumsfest

Jubilæumsfest lørdag den 22. Juni 2013 om aftenen. Tovholder på Ole Ø/Peter
festen er Ole Ø og Peter P. Ole Ø og Peter P nedsætter et
P
jubilæumsudvalg. Vi inviterer foruden klubbens medlemmer også
pladshavere i Egå Marina. Midsommersejlads afholdes samme
dag med start lørdag formiddag. Grillmenu. Reception i klubhuset
eller lejet telt kl. 14.00. Adgang for alle. Klubben giver en
forfriskning. Forskellige arrangementer og måske konkurrencer i
marinaen.

Sailing Aarhus

Peter referer kort fra seneste bestyrelsesmøde og
Claus/Peter J
generalforsamling i Sailing Aarhus, der blev afholdt i Egå Sejlklub.
Per Selmose repræsenterer Egå Sejlklub i Sailing Aarhus indtil vi
udtræder med årets udgang.

Bordet rundt

Vi mangler sandsynligvis elever på Sejlerskolen. Vi har fået kr.
10.000, i sponsorat til istandsættelse af skolebåde.

Ole L.

Pæn tilslutning til afholdte arrangementer. Pinseturen er under
planlægning. Et lidt anderledes arrangement i år, men fortsat i
Mårup.
Jesper får et overblik over nuværende sponsorer. Vil søge
sponsorer i nærområdet.
Sæsonstart hverdagstræning tirsdag efter Påske. Pernille taler
med havnemesteren om deling af baderum med roklubben.
Flemming forelægger oplæg til anskaffelse af Dankortterminal på
næste møde.
Booking af følgebåde. Dropbox med Excelark til reservation.
Varmepumper skal måske erstatte elradiatorer. Ole Ø
fremlægger plan og tilbud. Vi undersøger andre muligheder for
energioptimering.
Bestyrelsen ekskluderer 8 navngivne medlemmer, der fortsat er i
kontingentrestance.

Næste møder den 18. april 2013

Peter P.
Jesper
Pernille
Flemming
Steen
Ole Ø
Flemming

