Referat fra
Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Onsdag 22.02 2017 klokken 18.30 - 21.00
Deltagere: Per Selmose, Helle, Ole Ø, Klaus, Pernille, Kenneth, Karsten og Kirsten.
Afbud: Pernille

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarl
ig

1. Godkendelse af
referat fra sidst

B) Ordstyrer: Helle
B) Referat fra 11.01 2017, godkendt.

Alle

2. WS 18

D) Der tænkes møder med WS18 team og ES hver måned.
Samarbejdsgruppe nedsat:
Sophie, Erik Bålkilde, Karsten, Klaus Natorp, Per Hjerild, Per Selmose,
Erik Nielsen.

KB KR

3. Nyt fra udvalg
Fast pkt

-

4. Nyt fra SAA
Fast pkt

Klubhus: Klaus og Ole indhenter tilbud på nye vinduer og
isolering. Isolering trænger.
Kapsejladsudvalg: Det sejlladsmæssige er ved at være på plads,
der mangler dog ansvarlig i køkkenet til en del af gangene.
Der lægges en tirsdagssejlads på en lørdag af hensyn til test event.
Karsten og Erik Bålkilde deltager i Båkeudvalg med Lars.
.

D) ASS giver 100kr/medlem til talenter og prøver at få dem til at yngle X
4 før de gives til sejler.
- Skolesamarbejdet hedder nu: Den blå Skole. Fast udvalg bestående af:
Torben Houborg, Morten Schmidt, Tomas C og Kirsten.
- SAA Regatta udvalg endeligt nedsat: Søren Asboe, øh.. Kirsten
- Volvo Ocean Race rundt i DOKK 1 22.06
B) - Frivillig gruppen under WS18 mangel en fra ES!!!
D-B) Hvad vil ES bruge Sejlsportscenter til? – Tænke over det positive
for ES i Sejlsportscenteret.
B) Kan SAA best holde møde i jollehus nye køkken 8.05 kl 17 – 21?
Se også referat fra SAA bestyrelsesmøde. Holdes i klubhus.

5. Swip/mobil pay
nyt

Vi får mobil pay, 3mdr gratis og herefter nok en billigere udgave end nuværende.

6. Hjælperfest
2018

B) Der ligger nu exel-ark i Rushfils. Det foreslås at alle udvalg noterer alle
hjælpere der skal inviteres til næste hjælperfest umiddelbart efter noget er udført
/ afholdt.
B) Det er bestyrelsens ansvar, at fordele alle aktiviteter under
bestyrelsesansvarlig med adgang til Rushfiles.

7. Bone

Gersner har lavet fast køl m.v.
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8. Mini Båken

B) Flytbat miniudgave af Båken, der kan bruges til indgangsportal til events og
stævner, både på EM og når ES står for events mm i forbindelse med SAA. God
og synlig måde at vise vores engagement på. EM har projekter nok lige nu, vil
ES tage opgaven?
Ideen er god, vi skal ikke tage opgaven uden EM. Vi vil hellere bruge den røde
skolebåd, der dog ikke kan flyttes uden for EM.
Klaus tager snak med EM om hvad evt kan lade sig gøre også økonomisk.
Tages op igen.

KM KR

9. Evt.

- Skabeloner v/Karsten.
- Ansvar for Mette.
- Bestyrelseskontakt: turudvalg, Seniorudvalg,
- PR på rød gl skolebåd, oplæg v/ Klaus næste møde.
-

Næste møde: 22.03 kl 18.30 – 21.00

Helle

