Referat Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 06.01 2015

Omr.

Godkendelse af
referat fra sidst

Beslutninger/handlinger

Referat godkendt.

Ex ord
generalforsamling
27.01 2015
klokken 19.30

Indkaldelse udsendt.
Dagsorden: vedtægtsændring som sidst.

Vedligehold af
Jollehus

Der søges penge hjem til arbejdet.
EM spørger om jollehuset kan bruges til vinterbadning, det vil
vi gerne med forbehold for, at vi har arrangementer der vil
spærre for vinterbadning. Vinterbadning vil være en
selvstændig forening der lejer sig ind.

IT backup for ES

ES har sine dokumenter liggende i dropboks med adgang for
bestyrelsen. CD har haft IT backup for ES på sin externe
harddisk.
Ligger på ES pc nu.

Sailing Århus udvalg

Udvalg: Jesper Jacobsen, Oluf Grønkær, Peter Juul, Per
Selmose, Steen Jepsen, Pernille Bülow Bech, Kirsten
Rambøl.
Vi skal i Sailing Århus (SÅ) bære stævner i flok, men der er
ikke på forhånd krav om hvor meget vi skal stille med til
stævner.
Der skal ligge ungdomsaktiviteter i ES fra kraftcenter og det er
nødvendigt at tage hensyn til planlagte aktiviteter.
Kirsten beder om respons på ønsker og betænkeligheder, er
der fra SÅ side velvilje til hertil er der stemning for at søge nyt
medlemsskab idet indstilling fra udvalg tages til følge.

Klubhusudlejnings
regler, bl.a. hvor
tidligt kan man booke
uden, at det går ud
over klubhusets

Ole nedsætter udvalg til at udarbejde regler for udlejning af
klubhus. Vi hæver udlejningsbeløb og giver forhøjelsen til
udlejnings-viceværter som kompensering for ekstra
fremmøde. Praksis aftales når ny kasserer er med til møde.
Obs at der ikke kan aftales langt frem, da det vil spærre for
sejlsportsarrangementer.

Ansvarlig

oprindelige formål og
valg af ansvarlig?

Medlem af
Ligaforeningen

Erik Bålkilde + Erik Nielsen vil gerne være viceværter på
udlejning med Ole Ø som ansvarlig, lejen stiger til 2500kr.
Vicevært åbner og viser rundt + sætter varme på, lukker,
slukker og holder opsyn efter udlejning. Der laves skabe så
der kan åbnes til bagkøkken. Husudvalg fortager det
nødvendige praktisk og regelmæssigt.
Sejlsæson defineres fra standerskifte til standerskifte, hvor der
så ikke kan udlejes.
Det afklares at medlemmerne ikke hæfter for foreningens
gæld. Dette tages op med Lerche. ES kan ellers melde sig
ind.

Sportsbåd i ES

Kirsten undersøger om der kan lejes en J80.
Peter R prøver at undersøge om bank vil give sponsorat til
sportsbåd.

Gavl klubhus ‐ træ
ødelagt

Afventer tilsyn af vidende på området.

Ny www, beskriv
hvad udvalg ønsker
på www.

Vi afventer Göstas oplæg.

Containere til sejl
til jolleafdeling

ES leder fortsat efter egnede 20 fods containere til jollesejl.

Rengøring af
klubhus

Der findes på havnen en god mand, der holdes møde med
denne om tilbud.

Maling af borde
og stole i klubhus

Det arrangeres at borde og stole males på træflader.

Klubhus og jollehus
før søspejderlejr.

Det overvejes i udvalg og disse har oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
Søspejderlejr vil benytte:
Jollehus: 25.07 - 07.08 2015
Klubhus: 27.07 - 05.08 2015

Vestvendt
terrasse.

Nautisk forening vil gerne bidrage med et beløb der evt.
dækker udgifterne til terrassen, eller en del deraf.
Obs at der er mulighed for at sætte telt op.

Samarbejde med
FTLF

Vi ønsker temaaften samarbejde med FTLF, vi betaler selv for
vores medlemmer. Peter R vil gerne hjælpe med afvikling af
arrangementer.

Afløser for rød
Zodiac

Kenneth spørges om status på RIB park. Opti og Laserudvalg
spørges om behov i dagligdagen.
Det undersøges om vi kan sælge Zodiac.
Peter R spørger TJ Marine om tilbud.

Evt.

Peter R overtager økonomisk aftale om bogføring.

Næste møde: 17.02 2015

