Tidspunkt: 11.06 2015 klokken 19
Deltagere:, Peter Rose, Kirsten, Steen, Peter P, Ole.
.
Afbud: Jesper, Pernille, Peter Graupner, Mads.
Referent: Kirsten
Omr.
Godkendelse af
referat fra sidst

Beslutninger/handlinger
Referat fra 04.05 2015.
Godkendt.

Mobil pay / swip

Efterspørges. Rose
undersøger det, tilbagemelding til næste

bestyrelsesmøde.

Teltlaug

Status efter teltarbejdsdag: DET KRÆVER FLERE FOLK! og
gerne folk der ikke i forvejen har meget ansvar. Vi må være
fælles om at finde frem til hvem disse folk kan være.
Telt er nu pakket i rødt telt, gult telt, grønt telt og blåt telt. Alt
er delt. Der bliver lavet laminerede indholdslister til alle telte.
De 
må kun
sættes op og tages ned når teltlaug er til stede, vi
tager ikke denne tunge oprydning en gang til.
Der har været en lille udgift til kasser mm og der bliver noget
endnu til nye bolte, møtrikker, bedre reb til stænger og VD40
m.m. Telt dug er jordslået nogen steder. Skal være tørt når
det pakkes og det er det heller ikke nu, men da det ikke var
stillet op kunne vi ikke gøre noget ved det nu. Vi må prøve at
have dem sat op alle sammen i løbet af sommeren og så nok
prøve at vaske det af.
Der mangler mange (mere end 30 stk) af en slags fødder til
teltet, virker meget underligt, vi har ledt mange steder. Alle
bedes lede med, det drejer sig om ca 30 cm rund plader med
ca 10cm bred ”stangholder” på, der er plads til et rør på hver
side.

Nyt fra kurser

Idrætsleder Akadademi  kursus nu afsluttet, men fortsætter
som "på tværs gruppe" med temadage. Kirsten deltager
fortsat.

Ansvarlig

Sailing Århus udvalg

Bugt klubkonference planlægges til efteråret for alle
klubbestyrelser under Saling Århus.
Hvilken legacy (hvad vil vi gerne stå tilbage med når 2018 er
oplevet) ønsker ES af VM i 2018 (tænk også kompetencer):
opdateret kapsejladsudstyr, en vision om at lave det næste
stævne og en evne til at lave både brede og elite
arrangementer.
Regatta udvalg: Der er behov for frivillige til Laser EM 17  24
juli. man bedes melde sig til Kirsten på 41570258 eller
kirramb@gamil.com

Søspejderlandslejr

Jollehus: 25.07  07.08 2015 
Klubhus: 27.07  05.08 2015
Et par seniorer tilser lejeren morgen og aften.

Liga

Liga 2. division. Egå Sejlklubs Liga hold: Kenneth Smidth +
Torben Sloth + Peter Ladefogde + Lars Hjort + Christian og
Bo. I Skive var der hård vind og meget randluft. Der var
mindst 100 spilerkæntringer den weekend. De sejler anden
gang i Horsens 20 og 21 juni.

Sportsbåd i ES

Hvordan rekruteres sejlerne? Der laves PR banner der kan
hænges op i Bone, ved Jolle og klubhus og hvor det nu måtte
være en god ide.
 Interesserede kan melde sig til Kirsten på 41570258 eller
kirramb@gmail.com.
 Rum til sportsbådssejlerne er nu klar i Jollehuset ☺
 Vi afventer møde med KBL om fællesstævne.

Ny www,

Afventer stadig at komme fra Gösta. Der har haft sygdom i
familjen.

Nyt fra Rambla

Skolesamarbejde med Den Blå Rambla, Uno, DS
udviklingskonsulent og SÅ: der var efter få dage booket 20
dage, der er nu udsolgt og har været det en tid! Der kommer
7 arrangementer i august til ES og frivillige til dette bedes
melde sig til Kirsten På 41570258 eller kirramb@gmail.com
Den Blå Rambla fremstød er flyttet til 29 og 30 august. Vi
henviser til at man må komme og se på Opti Rangliststævne.

Evt.

Der er indgået aftale om vinterbadere i Jollehuset fra oktober
til april. De skal klæde om i drenge bad og trænerbad gøres i
stand til damerne (kan bruges af sejlerdrenge) der skiftes
brusere og lægges egnet (vinyl)belægning på gulv mellem
drengebad og trænerbad, der males. Der tænkes hyggerum
nedfor trappen ved drengebad mod vandet.
Input fra Jesper:
Vi har fået udtaget 4 optimist sejlere til Nordisk Mesterskab
Jeg ønsker et opdateret konto udtog af ungdoms afdelingens
konto  hvis det kan lade sig gøre.
Den nye Humber er blevet efterspændt (af Baadhuset da vi
reklamerede over at dryppede hydraulik olie fra styretøjet).

I forbindelse med optimist rangliste stævne den 29. og 30.
august 2015 må de andre udvalg gerne spørger om der kan
være hjælp at hente hos dem. Det kan både være til vandet
men også på land 1/2, 1 eller 2 dage.
Vi mangler en kølbåd som måltagningsbåd på A banen til
rangliste stævnet!!
Vi har nu sponsorater fra: Handelsbanken, Jysk rejsebureau,
Musto (gaver), Brandt.

Næste møde: sommer pause og bestyrelsesarbejde på mail og mobil til august.

