Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt:

2. oktober 2013

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

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.
Peter J ønsker ikke at modtage genvalg.
Flemming ønsker ikke at modtage genvalg.
Kandidater søges via hjemmesiden.

Ansvarlig

Alle

Claus

Klubben er vært ved en varm eller lun ret og øl/vand.
Alle udvalgsformænd sender liste over egne arrangementer i
løbet af året til Pernille.
Flemming kontakter idrætssamvirke og Pernille sørger for at
storjollesejlere som har vundet mesterskaber bliver hyldet på
Generalforsamlingen.

Alle

Dirigent – genvalg af Per Selmose.

Claus

Pinsetur

Planlægning afventer til 2014

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

Kasserer posten

Flemming ikke ønsker genvalg.
Kassererposten blev drøftet generelt. Bestyrelsen er enige om at
der er vigtigt at der er godt styr på opgaverne, der hører under
denne post, således at der, som nu, altid er overblik over de
økonomiske nøgletal, medlemsregistrering, kontingentopkrævning
mv..
Det står samtidig også klart at der er en væsentlig arbejdsbyrde
forbundet med kassererposten, i form af bogføring og andet

Flemming
Pernille

Steen

Claus
Flemming

”dagligt” arbejde. Derfor blev det besluttet, af en enig bestyrelse,
at opdele kassererposten i 2 funktioner.
1) Kasseren som har det overordnede ansvar og som er en del af
bestyrelsen iht. vedtægterne
2) En regnskabsassistent som kan bidrage med bogføring o. lign,
mod et honorar, pt. fastsat til ca. kr. 24.000 pr. år.
Claus undersøger mulige emner til regnskabsassistent post og ny
kasserer
Flemming sørger for, at det kommende kontingent vil blive
udsendt af ham inden kasserer posten overtages af anden
person.
Bordet rundt

Ny hjemmeside

Claus

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

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

Peter/Claus

Pernille
Flemming
Ole Ø

Næste møde: Claus udsender forslag til dato for næste møde. (Det bliver efter generalforsamlingen,
Claus)

