Referat fra
Bestyrelsesmøde

kl. 1900 – 2100

Tidspunkt:

tirsdag den 14-11-2017

Deltagere:

Peter, Ole, Tom, Klaus, Karsten, Kenneth, Jesper

Afbud:

Flemming, Erik, Thomas

Referent:

Ole

Omr.

2017.11.14

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig
Alle

1. Ordstyrer

Peter

2. Hasteopgaver

Bestyrelsen tog en vurdering af hvilke opgaver, der haster ud fra den enkeltes
synspunkt samt referatet fra den tidligere bestyrelse.

3. Økonomi

I Flemmings fravær fik bestyrelsen orientering om, at kassereren ser sin første
opgave i udsendelse af kontingentopkrævning og dernæst etablere det budget
som den nye bestyrelse skal arbejde efter.

Flemming

4. Udvalgene

Den samlede bestyrelse bakker 100% op om, at vi vil have en klub, hvor
medlemmerne er glade for at være en del af klubben og derfor har lyst til at
involveres sig i de mange gode ES-aktiviteter. Bestyrelsen ser også behovet for
involvering og om nogle år et generationsskifte i ledelse af klubben, derfor vil alle
udvalg arbejde på at få det nødvendige og tilstrækkelige antal medlemmer
inddraget i udvalgene.

Alle

Karsten er måler under WM 2018.
Kenneth er med i udvalg under WM 2018.
Thomas har ret mange rejsedage og har derfor akut behov for
udvalgsmedlemmer.
Kenneth og Tom finder ud af, hvad ”Folkelig Sejlads under VM 2018” er.

5. Beslutninger

Kenneth og
Tom

Ole tager hånd om nøglesituationen både mht. inddrivelse af nøgler og evt.
fremtidigt nøglesystem.

Ole

Bone’s fremtid er bestemt af om vi kan finde ca. 10 sejlere, der vil betale for at
være en del af et BoneTeam og sørge for vedligeholdelse.

alle

Tom tager kontakt til Sailing Aarhus for at skabe et overblik over vores aftaler,
dels med SAA og dels i forhold til WM 2018.

Tom &
Peter

Skolesamarbejde/Uno er måske en god ide, Tom undersøger forpligtelser og
økonomi.

Tom

Per kontaktes vedr. økonomi aftaler om/med blå Rambla, plask & leg
skolesamarbejde.

Tom

Der skal udarbejdes en plan for ES-kommunikation på såvel hjemmeside som
Facebook, så vi kan sikre en hyppig, relevant og involverende kommunikation.

Peter, Ole
og Ole L

Klaus og Tom arbejder videre på at revidere en forretningsorden for ES, for at
smidiggøre arbejdet i alt fra bestyrelse, udvalg, projekter til mindre aktiviteter.

Klaus og
Tom

Sponsorarbejdet skal koordineres, så vi ved hvem der sponsorer og hvem der er
potentielle.

Peter

En af de store RIB blev totalskadet og vores forsikringen dækker tabet. Vi har
foreløbig ingen planer om at erstatte den.
Det blev besluttet at KGR-Service overtager bogføring på samme vilkår som HPRevision. Udgiften hertil bliver således som budgetteret.
For at lette arbejdsbyrden i forhold til bestyrelsesarbejdet blev det besluttet, at
etablere et ”forretningsudvalg” bestående af Peter, Ole, Flemming og Tom. Dette
udvalg har flere møder end den samlede bestyrelse og udvalgsformændene kan
altid deltage og/eller sende beslutningsforslag til forretningsudvalget.
6. Evt.

Nyt skab i køkkenet (termokander)

Ole
Kenneth

Emner til senere
drøftelse

Øget sammenhæng mellem Ungdom og Hovedklubben, fællesmøde, intro osv.
Kommunikation: Hjemmeside + Facebook.
Forretningsorden og evt. revision af vedtægter.

Peter/Ole

Næste fælles bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00

