Referat fra
Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 9.12 2015 klokken 19
Deltagere:, Peter Rose, Kirsten, Steen, Pernille, Per Selmose, Ole Ø, Niels Amstrup, Mads.
Afbud: Peter P
Referent: Kirsten

Omr.

Beslutninger/handlinger

Godkendelse af
referat fra sidst

Referat fra 19.11 2015.
Godkendt

Hjælperfest:

Planlægning:
Hjælperfestudvalg: Kirsten + Ann Grethe og Erik.
Tid: fredag 5. februar.
Formand og udvalg takker og fortæller om fremtidige spændende
events.

Sailing Århus

- Forbereder generalforsamling
- Formanden Mette skriver en politisk beretning, det har tidligere
været Thomas Capitani der skrev beretningen.
- Der er nedsat et udvalg der skal udarbejde forslag til revision af
vedtægter og forretningsorden efter strategiarbejdet.
- Deadline for at SAA formulerer ønsker til varig udkomme efter WS
VM 2018 (tidl. ISAF VM 2018) er 20.01 2016.
- TUG udkommer med en en spørgsmål/svar liste der måske kan
inspirerer arbejdet med at ønske varigt udkomme.
- Der holdes en klubaften midt i januar mht at informerer om ORCI
VM og WS VM. Dette skal planlægges af Steen + Per + Kirsten.
Info om temaaftenen spredes til medlemmerne via nyhedsmail +
hjemmeside + facebook side.
- Næste Es bestyrelsesmøde 20.01 er udvidet til 18.30 til 21.30 for
at kunne rumme formulering af ES ønsker til varigt udkomme.
- Test event i 2017 lægges formentlig i ES
- Der planlægges en SAA konference om WS VM 2018 i august
2016.
- Sejlsportscenter forventes færdig i 01.01 2018.

Plan for ½ dag om
bestyrelsens
arbejdsform.

ES ex bestyrelsesmøde 23.01 kl 9 - 13, herefter en opfordring til at
deltage i efterfølgende lørdagsfrokost.

ES www

Ole L deltager under dette punkt.
Seneste nyt og kontakt info gøres printvenlig.
Alle aktive udvalg lægges i rækkefølge under "om Egå Sejlklub"
Per Priess spørges af Kirsten om at lave et ES historie til www
Per S laver en SAA tekst til ES www og derfra linkes til SAA www
Klubbens udvalg skal hedde: indlægsarkiv.

Ansvarlig

Optiudvalg ønsker at komme ind under fælles www
Storjoller anmodes om at lave præsentation.
Evt.

