Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt 26. maj 2014
Deltagere: Pernille, Peter, Kirsten, Claus, Jesper, Ole Ø
Afbud: Steen, Flemming, Mads
Referent: Kirsten

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig

1. Opfølgning af
referat fra
sidste møde

‐Ungdoms repræsentant til EM v/ Pernille‐ ikke fundet endnu,
besluttes efter sommerferien.
‐Ølautomat beholdes pt. da den ikke bruger så meget strøm
som forudset, er målt.
‐ Ny pinsetur? ingen ideer er indkommet, altså intet tiltag
v/Peter.
‐Mette vedligehold v/SJ ??
‐ Jesper og Pernille har lavet ny plan til jolleplads efter EMs
indragelse af areal. Der ønskes 2 nye containere til grej og nye
båkke, dette for at skåne jollehus og imødegå pladsindragelse.
CD forhandler med EM om de kan give materialer / container.
Pernille spørger om vi eller EM skal gøre det, CD taler med EM
om det. Det ønskes rydet før EYC og genetableret før august.
‐ RIB situation? 3 store RIB, rød Zodiac skal pumpes, lille 15hk
fungere, 50hk Bric.

Alle

2. Søsportslejr

Vi afventer møde, Søspejderne er ikke så flinke til at lade høre
fra sig. De giver udtryk for, at vores udlejningspris er høj, det
mener vi ikke – fastholdes.

Kirsten

3. Bådmesse 22‐
24 aug

Ser ud til at blive flyttet til uge 35??? men Peter har en plan. Vi
forventer mere info senere. Sendes ud på mail. (der er
efterfølgende oplyst at dato fastholdes til 22‐24 aug.)

Claus

4. Sejlsportens
dag

Den blå Rambla: Pernille deltager hvis hun kan, Kirsten deltager
/ snakker med Flemming.

(Flemming)

5. Hjemmeside

Det er kompliceret og mange melder fra på opgaven. Vi
afventer nyt tilbud fra Himmelblå. Ønskerne er store og
omfanget er dyrt. DS spørges om de har en brugbar løsning v/
Pernille

Claus

Der skal findes en der vil tage sig af hjemmesiden når den er
lavet.
Snak om vi ønsker at bruge de penge på det.
Tages op når vi har de kommende oplysninger.
6. Bordet rundt

Sofagruppen er slidt. Smides ud. Vi prøver at søge nye møbler
fra firma eller ligende.... v/ Ole
Peter: Der er 57 der tager på pinse tur, 8‐10 børnebørn.
‐ Snak om hvordan man kunne få nye sejlere fra sejlerskolen ud
med tursejlere.
‐ Bedre modtagelse når man melder sig ind i ES. Hvordan tager
vi imod, hvad får de med første girokort. Skal vi moderniserer
velkomstbrev? skal der henvises til at kunne kontakte Ruth om
tirsdagen (Ole spørger om det er en mulighed). Vi spørger
Flemming om praksis. Tages op næste møde.
‐ Pernille: VYS; der er udtaget både pige og dreng fra ES, for
andet år i træk.
‐ Der arbejdes på at ES bliver talentcenter. DS er ved at
omlægge talentcenter og udvikle noget nyt. Flemming, Jonas og
Pernille har deltaget i seminar i Nyborg.
‐ Der arbejdes på at ES bliver "ungdomsvenlig". Der er 4 i
optiinstruktøre der er i gang med instruktør uddannelse. I Laser
er Alberte i gang.
‐ Budgettet for storjoller er nu overskredet. Laserafdelingen har
fået budget efter en lille afdeling og er nu vokset. Pernille
udarbejder et budget til resten af året, der rundsendes til
bestyrelsen før næste møde. Flemming må så være en del af at
bestyrelsen finder løsning på problemet.
‐ Det ser ud til at vi kunne være sted for 2 skrogsbåde, vores
slæbested er bedre end KBL`s f.eks. Pernille har haft flere
forspørgsler på dette. CD briefer Lars om sager og Pernille
understøtter og uddyber.
‐ Peter har tilbudt at være sensor til speedbådskørekort, nogen
skal give teori. Vil blive kørt for ungdom og deres forældre og
gerne til resten af klubben.
Brev fra Jonas: Det ser svært ud for EYC, sponsorarbejde har
ikke kørt. Der har været ønske om mere støtte til at afvikle EYC
fra bestyrelsen.
Jesper: 11 gamle + 15 nye opti :‐) man tager til lidt stævner. Der
er gang i lidt sposorsøgning :‐) det ser altså bedre ud
økonomisk.
‐ Kirsten Ønsker bedre dagsorden, så bestyrelsen er bedre
forberedte til møderne. Punktet bordet rundt bør kun
indeholde ting opstået efter dagsorden er udsendt, alt andet
bør være sendt ind, skrevet på.
‐ Når bestyrelsen mødes så sjældent, når man så at støtte
hinanden ordentligt op?

‐Liga bruttohold er nedsat og de træner... Er det fair at de ikke
får kapital fra ES, når de skal kæmper for vores ære??
CD spørger til børneattester, det har Jesper og Pernille styr på.
Der er et problem med at få plads til både tirsdagssejlads og
lasertræning. Pernille taler med træner.
CD stiller ikke op til bestyrelsen igen til ES generalforsamling.

Punkter vi ikke
nåede at
debaterer sidst
debatteret

Hvor er bogen: "Gør havnen Aktiv" nu? Vi leder efter den.
Presse/ PR planlægning for ES: Vi tænker over det til næste
møde.

Punkter der ikke
nåede blive
debatteret
Næste møde: medio august

