Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 05.03 2014
Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Ole Ø
Afbud: Jesper
Referent: Kirsten

Omr.

1. Opfølgning af
referat fra
sidste møde

Beslutninger/handlinger

Forslag til ændring af lejekontrakt på jollehus v/ CD: Er sendt,
vi har ikke hørt noget fra EM.
Ungdoms repræsentant til EM v/ Pernille: Søges stadig.
Mette vedligehold v/SJ: Aftales i næste uge.
Opslag på EM www v/ KR: Vi kan bare sende til deres
webmaster.
Øl køleskab v/Ole: Der indkøbes et stort køleskab der også kan
bruges i forbindelse med udlejning af klubhus.
Sejlerskolen v/Mads: fin reklame i aviser og opslag, begrænset
tilslutning endnu. Mads kan overveje annoncering når solen
skinner. SJ oplyser kapsejlerne om nye gaster fra sejlerskolen.
"Reserve Pinsetur" v/Peter: har luftet dette, men har ikke fået
respons. Det efterlyses at der kommer en ekstra i udvalget.
Måske en kombination af kapsejlads og en fælles tur. Peter
efterlyser forslag til turen i Båken. Måske varslet at noget
spontant vil opstå også styret af vejret.
Fastelavn var sparsomt besøgt, 7 børnebørn. Måske pause,
måske arrangeret med Jesper.
Drop boksen til deling af referater m.v. fungerer fint.
Der er fortsat problemer med Øl leverancen, Ole søger ny
ordning.
‐ Liga v/ KR: hækflag laves og betales af DS, vi skal sende:
klubstander i vector format (Adobe "illustrator") +
klub"salgstekst" max 900 enheder + foto af klubstemning i
tværformat. Vi udlåner RIB til Sønderborg 20 ‐22.06 og ÅS
festuge 5‐7.09 + hjælper til med transport opgaver ‐ belønning
lån af J70´er til klub. Det er i år eneste mulighed for at låne
J70´er. Ligaudvalget står for at J70´er bruges når og hvis den er
her i 2014.

Ansvarlig

2. Bådmesse 22‐
24 august ?

Peter Juhl som tovholder, har sagt ja og Ole Lunderskov vil
gerne hjælpe. Em stiller hoppeborg? CD tager kontakt til EM og
PJ i morgen og der nedsættes udvalg.

Claus

3. Søspejderlejr
i 2015

Klubhus kan lejes, vi skal kunne bruge kontor + kahyt og grej
rum. Kontaktperson fra ES: Kirsten

Kirsten

4. Bordet rundt
(kort
orientering)

DS generalforsamling: SJ deltager fra ES

Alle

Pernille + Flemming: del af jolleplads under inddragelse af EM
til trailerparkering, ES joller med videre flyttet rundt. Det er i
forvejen et problem at være på jollepladsen. I næste uge
kommer containeren fra Grand Canaria og så er der et stort
problem! CD ringer til Lars og får stoppet projektet.
Det må aftales at EM og ES ikke laver ændringer af denne slags
uden at det tages op på bestyrelsesniveau.
SJ: Hvor mange RIB har vi: 3 TOP, 1 Bric, 1 grand(17HK), 1
Zodiak skal pustes op dagligt.

5. Praktiske
problemer
med udlejning
af klubhus

Erik Bålkilde ønsker at vide lidt om opgaver m.v. i forhold til
udlejning af klubhus. Erik har en del opgaver, det er
komplicerende og utilfredsstilende ikke at få informationer
rettidigt i forhold til disse opgaver. Vi vil prøve at informerer
bedre i fremtiden og siger tak for indsatsen! I forhold til
udlejning af klubhus er vi er i gang med en prøveordning og vi
må høste erfaringer i forhold til fremtidig praksis. CD
udarbejder en manual for hvordan vi lejer ud og hvem der
påtager sig hvilke opgaver.

Punkter der ikke
nåede at blive
debatteret

Hvor er bogen: "Gør havnen Aktiv" nu?
Presse/ PR planlægning for ES

Næste møde: primo maj

