201.09.20

Referat fra
Bestyrelsesmøde

den 20-09-2018

kl. 1830 – 2200

Tidspunkt:

Dag:

Deltagere:

Peter, Ole, Flemming, Tom, Klaus, Karsten, Jesper, Erik og Rene Juul Winter deltog.

Afbud:

Kenneth, Thomas

Referent:

Ole Ø

Omr.

Beslutninger/handlinger

Ansvarlig
Alle

1. Valg af
ordstyrer

Formand

2. Godkendelse af
referat fra sidst

Godkendt inden offentliggørelse

3. Økonomisk
status

Kassererens gennemgang af og kommentarer til årsregnskabet.
Ingen bemærkninger og underskrevet af alle tilstedeværende

Flemming

5. Nyt fra udvalg

Klaus: Sejlerskolen kan tilbyde at profilere Egå Sejlklub over for bådejere
i Egå Marina med tilbud om at genopfriske lidt navigation 3 timer en
lørdag formiddag, med efterfølgende frokost.

Klaus

Karsten vil gerne udvide kapsejladsudvalget med yderligere en person, der
vil være tovholder i forhold til nye stævner.vi kigger os om efter et emne. Karsten
Datoer for kapsejladser næste år lægges på vores kalender inden
Ole Ø
generalforsamlingen.
Jesper og Flemming holder dialogen med Horsens i forhold til
DM/ranglistestævne stævne i Horsens/Egå, Peter, Flemming og Jesper
tager en dialog om hvordan.

Jesper og
Flemming

Kenneth har meddelt, at han trækker sig fra optimistudvalget og har
fundet sin afløser (Rene Juul Winther).
Bestyrelsen har besluttet at Briggen og Grand skal sælges.

Kenneth
Rene

Jesper og Rene finder aftale om trailer vedligeholdelse.

Jesper og
Rene

Jesper forsøger ihærdigt at sælge plastik optimister.
Rib udlejes ikke! Rib bruges kun til stævner og træning, hvor ESmedlemmer deltager. ES Rib kan dog lånes ud til naboklubber, mod at vi
låner en Rib af dem, når vi mangler.

6.

Udmeldelse af Sailing Aarhus er effektueret. Vi fastholder vores krav
til Sailing Aarhus for 2018 og meddeler dette til Sailing Aarhus.

7.

Generalforsamling 2018 er tirsdag den 6. november.

Tom og
Peter

Thomas (turudvalg), Ole Ø. (næstformand) Kenneth (optimistudvalg)
ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Vi leder efter kandidater til turudvalg og næstformandsposten. Rene
Juul Winther er klar til at afløse Kenneth hos optimisterne og vil blive
indstillet til valg på generalforsamlingen
Blivende medlemmer: Peter, Flemming, Tom, Klaus, Karsten, Jesper,
Erik,

Generalforsamlingen indledes med spisning.
Årets vindere præsenteres og der uddeles gavekort.

Karsten

Regnskabet for året hænges op i klubhuset og lægges på
hjemmesiden, regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisorer, så
det bliver en meget kort præsentation af regnskabet.

Flemming

Hvert udvalg giver en kort redegørelse for udvalget (indlægget sendes
til FU inden generalforsamlingen).
Forslag til dirigent og referent: Mads Trøstrup og Christian Lydersen.

Evt.:

Revisor nævnte manglende kontrakt på bogføringsydelsen som Flemming
udfører, denne er nu lavet og underskrevet.
Bugtbøjer: Regning på kr. 3.000,00. fra Bugten sejlklub. vi takker nej
og vi vil ud af denne aftale, Ole Ø/Peter Juul, skriver til Dem, vi
overtager eller vi skiftes til at lægge bøjerne, prisen er alt for høj

Ole

