Tidspunkt: 17.02 2015
Deltagere: Peter Graupner, Peter Rose, Kirsten, Peter Petersen, Steen, Pernille, Ole, Jesper.
Afbud: Mads.
Referent: Kirsten

Omr.
Godkendelse af
referat fra sidst

Beslutninger/handlinger
Sidste møde: 06.01 2015
Godkendt.

Renovering af
Jollehus

Der søges penge hjem til arbejdet.
Realdania er søgt, vi får svar omkring 1 marts.

Emner fra møde
med EM

 Der er aftale om en plads mere til en sportsbåd eller 2.
 ES må opsætte 2 x 20 fods containere til grej, de må
stå op ad benzin container eller bagved.
 Der arbejdes på at integrere vinterbadere i jollehuset.
 ES folder uddeles nu fra EM
.

Hvad tilbyder i
vores
medlemmer?

Udsættes til bestyrelsesmødet Mandag 02.03 kl. 19.
Peter G og Kirsten laver dagsorden.

Resume fra kurser

Kirsten går på Idrætsleder Akademi. Et kursus fra Århus
Kommune på 2 lange lørdage og 7 aftner. Det omhandler
mange gode ting om at lede en klub.
På næste møde deltager også Emil Sell fra Jollehuset, det
handler om fremtid og kursusholder lægger derfor op til at
kursustager skal tage yngre kræfter med denne aften.

Afløser for rød
Zodiac

Det undersøges om vi kan sælge zodiac.
Vi bør nok købe en RIB med hyperlon dug, der tåler solen.
Vi har brug for en Tonado eller en Humper.

Ansvarlig

Der er enighed om at ES har brug for 6 RIB, hvoraf de 4 bør
være i Tonado/Humper klassen og ca 4,6m.
Kenneth har ansvar for RIB og motorer.
Der arbejdes videre med tilbud og økonomi.
Sailing Århus udvalg

Udvalg: Jesper Jacobsen, Oluf Grønkær, Peter Juul, Per
Selmose, Steen Jepsen, Pernille Bülow Bech, Kirsten
Rambøl.
Egå Sejlklub er igen optaget i Sailing Århus, alle krav og
ønsker er godtkendt, der har været en meget fin proces og
Per Selmose og Kirsten Ramøl, der repræsenterer ES har
følt sig meget godt modtaget.
Det er ikke SÅ der står for at udnævne bestyrelse til
Kraftcenter, alle omkring bestyrelsen syntes at mene, at det
er naturligt at ES indtræder her.

Østjysk Kreds

Første møde i en del år holdes 16.03 i Horsens med
henblik på at genrejse kredsarbejdet. Kirsten deltager.

Sportsbåd i ES

Vi får en Bone af Jens og Fritse Meyer :) Eneste klausul er
at vi tager unge /nye mennesker ud at sejle.
EM har lovet en bådplads mere.
Målgruppe: Alle der har lyst og basal sejlerfaring, specielt:
unge der er vokset ud af jollerne + sejlerskole 2. årselever +
studerende uge sejlere fra området.
Mads og Kirsten laver oplæg på økonomi og booking med
videre.
Kirsten tager ansvaret for "sportsbåds(udvalget)", der
forventes at få "til huse" i sydvestlig hjørne af jollehus på 1
sal.

Containere til sejl
til jolleafdeling

Der indkøbes nu
2 containere.


Rengøring af
klubhus.

Der er aftale om ny rengøring af Klubhus, det er igen dejligt
og rent.

Maling af borde
og stole i
klubhus

Arbejdet er startet. Det er pænt!
Ole tager billede og får på www.

Klubhus og jollehus
før søspejderlejr.

Evt.

Jollehus: 25.07  07.08 2015 
 alt ryddes væk, eller bliver
på eget ansvar. Jesper + Pernille sørger for det. RIB gård
bliver "adgang forbudt", uden at være låst af. Der udleveres
nøgle til hoveddør.
Klubhus: 27.07  05.08 2015
 Søspejderne får kode til dør.
Der vil være låst til kontor og grejrum på 1 sal, men
bagkøkken vil være tilgængeligt.
 Der oprettes Teltlaug. Ca 10 mennesker der ved hvordan

telt sættes op, tages ned og pakkes. Man tænker, at dette
kan være forældre fra optimister og laser ungdom, der på
denne måde tjener penge til træning. Laug skal til alle

opsætninger og nedtagninger stille med mindst en der ved
hvordan det gøres, laug kan suppleres med "almindelige
frivillige" der går til hånde efter laugets anvisning ved den
konkrete opgave. Jo flere personer laug stiller med jo flere
penge til træning.
Telt bruges i ES og EM, lejes ikke ud, uden for EM.
Vi bliver nød til at lave en telt arbejdsdag 31 maj. Telte er
ikke sorteret og pakket organiseret sammen. Der indkøbes
farve spray og kasser til opbevaring m.m.
Jollehuset arbejder på at får et teltlaug op at stå.

Næste møde: mandag 02.03 2015 kl. 19.00

