Referat fra
Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 21.09 2016 klokken 19.00 - 21.00
Deltagere: Kirsten, Per Selmose, Pernille, Steen, Niels, Mads(fra kl 19.30) og Ole Ø.
Afbud: Peter Rose, Peter P,

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarl
ig

1. Godkendelse af
referat fra sidst
2. Jollehus

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

Hvad har ES af "fælleseje":
Alle udvalg skriver liste over hvad ES har af fælles interesse. Lægges på
Rushfils mhp at kunne udnytte resurser effektivt.
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4..
Standerskifte
22.10 2016

Husudvalg servere øl/vand grillpølser og pomfritter.

5. Flere til at
bære

Hvordan spreder vi bedre at der er aktiviteter i ES og hvordan motivere vi flere
medlemmer til at tage del i disse?
Nogen ting kan fragmenteres ud, så ansvar er overskueligt.
Klubben skal tage styring og uddelegerer.
Frivillig arbejdsdag (findes i ASK og KBL) eller ekstra betaling. Vi skal dog passe
på, at folk der gerne vil støtte ES økonomisk, men ikke orker noget praktisk, ikke
jages væk.
Der udsendes årligt en liste over opgaver og alle skal melde sig til noget.
Emnet luftes til standerskifte og bringes op på GF.
Alle sender input i regneark til kommende års opgaver, Steen samler listen og
lægger i Rushfils.
Positiv PR for opgaver, sprede at det er sjovt og hjælperfest.
Peter Juhl beskriver hvordanen bådudstilling har været bygget op og ledet, dette
lægges på Rush files.
Det foreslås at opti forældre lægger en drejebog for jollestævner på Rushfils, for
at bevarer viden også efter næste udskiftning i forældregruppen.

6. OK Benzin
ordning

Fritse Meyer har gjort ES opmærksom på OK Benzin ordning, at alle der er
tilmeldt en OK foreninges ordning kan tilfører deres klub 6 øre/tanket liter.
Per undersøger ordningen og melder evt ES til.

7. evt

Næste møde: 12.10 2016
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