Dagsorden til
Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 12.10 2016 klokken 19.00 - 21.00
Deltagere: Kirsten, Per Selmose, Steen, , Peter P, Pernille og Peter Rose.
Afbud: Ole Ø, Niels og Mads.
Referent: Kirsten

Omr.

Beslutninger/handlinger

1. Godkendelse af
referat fra sidst

Referat fra 21.09 2016. Godkendt

2. Jollehus

Der afholdes aften hvor der vises jollehus frem, unge der har sejladsoplevelser
fortæller, der serveres kaffe og kage. Seniorer evt. andre inviteres.

3. Inventarliste
på Rushfiles?

Alle udvalg skriver liste over hvad ES har af fælles interesse. Lægges på
Rushfils mhp at kunne udnytte resurser effektivt.

4. Klubhus

5. PR for tiltag i
ES

Klubhus har behov for nye vinduer mod vest.

Der laves en fane på www - Per
Alle udvalg gransker om de har PR for alt hvad de gør på www - sendes til Per.
PR for alle gode resultater, oplevelser kommende events....
Alle skriver om nyt, stort og småt mindst den 20. i hver md og sende dem Per,
der sender til Rose og Ole L.

6. OK Benzin
ordning

Info og beslutning
Per har ansøgt og endnu ikke svar.

7. evt

- Kære Formænd for Aarhus bugtens sejlklubber og bådelaug.

Sejlklubben Bugten og Kaløvig Bådelaug har gennem mange år haft en særaftale med
Dansk Sejlunion om honorering for udlægning af DS bøjer i hele bugten. Da unionen
fattes penge, så har de besluttet, at opsige denne aftale med årets udgang.
Bøjerne er blevet udlagt/optaget af en gruppe frivillige - bøjeholdet - fra Bugten ligesom
denne gruppe har sørget for vedligeholdelse og klargøring. Gruppen er indstillet på
fortsat, at udlægge bøjerne i Bugten.
Bestyrelsen bakker gruppen op, og synes også at Bugten skal have dækket hullet i
budgettet. Så derfor skriver jeg til klubberne bugten rundt for at spørge om I vil være
med til at dække hullet med mellem kr. 1000 - 1500 pr. klub/pr. år alt efter deltagelse.
Beløbet dækker vores udgifter til båd med kran, fortæring til de frivillige m.v.

Ansvarl
ig

Vi synes, at bøjerne er et stort aktiv for vores medlemmer og gæster, så det vil være
ærgerligt. hvis de bliver indraget eller væsentlig færre, og det er de overvejelser, vi gør
os. Det vil stadig være DS bøjer, som alle DS klubmedlemmer kan bruge.
Svar venligst i løbet af efteråret på sejlklubbenbugten@gmail.com
Per svarer at det vil ES gerne.
- Frivilligfest 3.02 2017. Kirsten skal have input til frivillige der skal inviteres fra
alle udvalg.
- Temaaften om planer i 2017, f.eks. test event for WS 2018 Ti 22.11 2016
- Tørtræning før WS 2018 (og test 2017) Ti 17.01 2017
Næste møde: 23.11 2016.

