Referat fra
Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 19.11 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 07.10 2015.
Godkendt.

Udvalgsrunde

Hurtig runde med status fra de enkelte udvalg og hermed hvilke
udfordringer, opgaver der foreligger
Tur og motorudv: Foredrag den 25. november sejlads i farvande
med tidevand
Efter nytår kommer der:
Aften med vise/fællessang
Fastelavn, kun ved tilstrækkelig antal tilmeldte
Aften med Erik Venøbo om Singelhand, shorthand og sejlads i
hårdt vejr
Aften om elektronik
Aften med quizz
Pinsetur
Husudvalg - julefrokost 5.12 kl 13.30
Lørdagsfrokost - Erik Nielsen efter retningslinier
Kahytten låses af speciel nøgle, 3 stk til jury m.v.
Mobil pay er forsat på vej
Kapsejlads
ORC VM arbejdes på ved bl.a. v/ Michael Quist
TUC udvalg for ISAF VM i 2018 og 2017 hurtigarbejdende udvalg
om hvad ISAF VM har "brug for". Holder 4 - 5 møder og nedlægges
i januar.
Bugtmøde; hvordan gik det i år og kalender til næste år. Kort intro til
ISAF VM v/ Capitani og Franka.
Fælles sejlads (måske kap) for skolebåde?
Festugecup er delt i jolleuge og kølbådsuge i 2016.
Storjoller: 3 weekender med sejlads.
Da det er varmt endnu overvejes fortsat weekendtræning.
Der sættes hylder op til laser master og sejl, ca. 10000kr, dette
erstatter den tidligere bevilgede container løsning, der viste sig
uhensigtsmæssig.
Opti udvalg. Rangliste/ TORM JGP stævne 30.04 - 1.05
Århusmesterskab i ES i 2016
Den store opti trailer skal renoveres.
Sejlerskolen

Ansvarlig

Der er nu 4 instruktører mere, der kan meget gerne bruges flere.
De 2 nuværende skolebåde er meget slidt, der arbejdes på hvad vi
skal gøre ved det, Der oprettes udvalg, der kommer med oplæg.
Hjælperfrokost bevares på trods af hjælper fest.
Planlægning af
bestyrelsesmøder

Dialog om bestyrelsens arbejdsform, opgavefordeling og plan for
møder.
Afholdes på onsdage, ca 1 x månedligt, med mulighed for et møde
mere. Begrænses til ca 2 timer. Der planlægges med 3. onsdag i
måneden. Der planlægges ikke møder i Juli.
Man kommer til mødet forberedt. Alt information sendes til Kirsten
senest en uge før mødet og medtages på dagsorden, så alle møder
orienteret op.
Der lægges op til en halv dag hvor der diskuteres arbejdsform.

Hjælperfest:

Planlægning:
Hjælperfestudvalg: Kirsten +spørges: Ann Grethe?
Tid: fredag 5. februar.
Send input til Kirsten, der kommer med tilbagemelding på næste
bestyrelsesmøde.

Sailing Århus

Skolesamarbejdet.
Info: Evalueringsmøde om skolesamarbejdet forankret i SAA, UNO,
Den Blå Rambla og ved DS konsulent Leon Träger. Mere end 700
børn fra 23 klasser har over 30 dage været på vandet på/i SUP,
opti, RIB, skolebåd eller B-one. De har besøgt KBL, ÅS eller
Marselisborg. Det har været ca historisk positivt. Der satses på 70
dage i 2015 men ca samme form. Der gives løn (125kr/time) til
instruktøre + 500kr/dag/RIB. Dragter, sko og SUP kommer på
trailer. Sejlklubben lægger både og faciliteter til.

Vinterbadere i jollehus

Dejligt at jollehuset bliver brugt af flere.
ES bør have adgang til vinterbaderrum / trænerfaciliteter.

Plask og leg joller/
overgangsjolle

Kan der søges lidt penge i Vild med vand?

Ny www,

Hvert udvalg tjekker jævnligt, at det der ligger på hjemmesiden er
opdateret og relevant.
PS og KR opdaterer det overordnende indhold.
Alle skal opdaterer mindst hver måned.

Rengøring af kontor

Det er nu godt et år siden Ann Grethe m.fl. gjorde rent og det kan
godt fornemmes og vi roder :-(
Udvalg rydder op i kontoret i den næste tid, alle har ryddet op inden
nytår.

Vild med Vand

Info: Møde i Silkeborg
Møde i ES

Ny ES informations
folder

Der arbejdes på en ny informationsfolder om ES

Evt.

Kirsten gik sidste vinter på Idrætsleder Akademi, der er nu oprettet
et efterfølgende netværk - Her indbydes Kirsten og en fra klubben
til aften om netværk 30.11 på Royal Casino. Hvem vil med? - Ingen!
- Link fra ES ungdom www til ES www. Niels ser på sagen.

