Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 01.10 2014 kl19.00
Deltagere: Steen, Flemming, Pernille, Peter, Mads, Kirsten, Claus, Jesper, Ole Ø
Afbud:
Referent: Kirsten

Omr.

Beslutninger/handlinger

Kirsten

Ref.
Opfølgning
(godkendelse) af
referat fra sidste
møde (meget kort)

Ansvarlig

‐ Der har været en forespørgsel til sidste bestyrelses referat: Alle
Der er ikke ændret i forhold til vedtægter med hensyn til
økonomi. Udvalg er fortsat underlagt bestyrelsen i deres
økonomiske udfoldelser.
‐ Båken: redaktøren har meddelt, at han holder med
udgangen af året. Der er ikke udsigt til en ny redaktør,
hvorfor fortsat udgivelse af Båken ikke ser ud til at være en
mulighed.
‐ Der afholdes temaaften om forenings www Tage Danielsen
takker nej til deltagelse og ønsker at blive afløst som
webmaster. Ole Lunderskov og Kirsten Rambøl deltager. Ole
Lunderskov er kommende webmaster.
‐ ES har ikke som annonceret en der passer vores
åbningstid, CD efterlyser nogen der vil på GF.

Regnskab og budget Egås Ligasejlere har været helt selvfinansierende, de har
til
indbetalt et beløb for at have til selvrisiko og transport og
generalforsamlingen indkvartering, nu hvor regnskabet er gjort op udbetales det
resterende til sejlerne.
Der sættes penge af, i budget, til 2 nr. af Båken efter GF og
derefter penge til ny www.
Forslag til kontingent: Senior: 1025kr ‐ gast: 425kr ‐
ungdoms: 725kr ‐ ægtefælle / samlevende: 150kr
Regnskab debatteret og godkendt af bestyrelsen og
fremlægges på GF.

Flemming

Behandling af evt.
indkomne forslag til
generalforsamling

Claus

1) Forslag om vedligehold af jollehus.
2) Udlejning af klubhus. Der kræves skriftlig afstemning,
hvilket forberedes af Steen J. Der kontrolleres medlemskab

ved indgangen samtidig med udlevering af stemmesedler.
Flemming sørger for medlemslisten
3) Forslag om fornyet medlemskab af Saling Århus:
Efter mødet men før fristens udløb indkom forslag om at
lave en vestvendt terrasse ved klubhuset.
Planlægning af
generalforsamling

Forplejning: Ole Ø
Årsbertning fra de enkelte sende til CD i uge 43
Kasserer og formand trækker sig pt. ingen nye kandidater.
Flemming vil gerne fortsætte med bogholderidelen.

Næste møde: aftales lige efter genralsorsamlingen.

Claus / alle

