Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub

22/11 2018

Sted: Jesper’s stue.
Kl 19:00
Deltagere:
Leif Vang
Peter Blach
Per Vig
Jørgen Kærsgaard
Ole Moeslund
Jesper Bak (ref.)
Fraværende:
Punkter til dagsorden.
1. Referat fra sidste møde.
2. Generalforsamling.
3. Tøj med Viborg Sejlklub logo.
4. Autocampere til havnefest mv.
5. Gule ærter.
6. Opstilling shelters.
7. ”Åbningstid” i klubhuset for autocampere i vinterperiode.
8. Håndtering af persondataloven, Ejler har fremsendt forslag.
9. Nedfaldne grene fra træ, som står på Kongsgårdens grund.
10. Arbejde på rødvinsbroen.
11. Næste møde.
1. Referat godkendt.
2. Generalforsamling afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19:30 i klubhuset.
- Ole skriver indkaldelse.
- På valg til bestyrelsen er, Jørgen Kærsgaard, Ole Moeslund, og Per
Vig.
3. Udvalget af tøj er sat i produktion, der kommer tøj man kan prøve i klubhuset.
4. Vi har fået en henvendelse fra en ”Autocamper facebookgruppe” som gerne
vil deltage i havnefesten den 15. juni 2019, de bydes velkommen.
5. Gule ærter afholdes tirsdag den 5. februar kl 18:30 i klubhuset, der arbejdes
på at finde en foredragsholder. Peter tager mod bestilling, og Jesper kontakter
Ejler ang. opslag på hjemmesiden mv.
6. Shelters opstilles på en måde, hvor de ikke generer naboer, der bliver ikke
bålplads, men der lægges fliser som underlag til en grill i stedet.
7. Klubhuset holdes åbent hele døgnet for autocamperne.
8. Ejlers fremsendte forslag om persondata loven anvendes, det ligges på
hjemmesiden.
9. Under bådoptagningen skete et uheld hvor et medlem fik en nedfaldende gren
i hovedet. Som klub skal vi gøre alt hvad der er muligt for at undgå uheld. Be-

styrelsen indskærper derfor, at alle involveret i kranarbejde skal bære sikkerhedshjelm. Det indskærpes samtidig, at alle ikke direkte involveret i kranarbejdet skal holde sig væk fra kranens arbejdsområde.
Jesper kontakter Dorith på Kongsgården ang. beskæring af træet.
10. Der indkøbes selv op pustlige redningsveste til holdet, som banker pæle i,
Jørgen indkøber.
11. Torsdag den 13. december kl 18:00 hos Per.

