Bestyrelsesmødet d 22 august 2016
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Jørgen, Jesper og Frank.
1. Nyt fra formanden.
Åge har fået smadret et glas i båden ved plæne-klipning på sejlklubbens grund. Sejlklubbens
forsikring eller sejlklubben betaler skaden da det er sket under vedligehold på sejlklukkens
areal.
Der er kommet meddelelse om at svømmebassinet på sdr. skole kun må benyttes når der er
livredder tilstede. Bestyrelsen afventer nærmere fra Jan Fig der står for smømme aftalerne.
Der har ikke været stor tilslutning til viseaften fra sejlklubbens medlemmer. Næste år må vi
sætte mere reklame op og lægge denne på hjemmesiden.
Der skal laves faste regler for hvor længe både kan stå på pladsen således der kan laves udlæg
i både der ikke fjernes efter maksimal tid. Udlægget kan være hele båden dette giver således
mulighed for at sælge / afhente gamle både.
Formanden foreslår ændringer i udvalgs-sammensætningen, der kan laves ny struktur til
forslag til generalforsamlingen.
2. Bordet rundt.
Jørgen.
Økonomi. Gennemgang af poster for regnskabet specielt Jubilæumsfest mm. og etablering af
underlag på den tidligere æblehaven.
For bedre at kunne kontere rigtigt, skal bilag altid påføres navn og hvad udgiften er brugt til.
Erling.
Kåre har foreslået nyt masteskur og fliser på stykket ved kranen.
Bestyrelsen har sympati for forslagene men i øjeblikket er økonomien ikke til det.
Hvis der skal lægges fliser skal områder hvor kranen kører undgås.
Havne festen er afholdt med et overskud på ca. 3500 kr. til deling mellem de tre grubber.
Det var en god fest med god musik og godt vejr.
Duelighedskursus næste vinter starter 3 november og prisen bliver 900 kr. + bøger.
Der bestilles udjævning af jordbunken fra æblehaven og græs såes.
Ved bådoptagning skal der friholdes 5-10 M fra glassiet så der bliver mulighed for at færdes.
Leif.
Autocamper kommunen behandler stadig. Shelters kommunen behandler stadig.
Leif tilbyder at stå for kajaksejlads. Dette takker bestyrelsen for.
Jesper.
Der er 9 aktive sponsorater. Vi skal have fjernet reklamer fra ikke aktive.
Der har været 2 stævner Jesper skriver stykke til bladet.
Torben gør et stort arbejde også ved disse stævner.
Der er 4 nye juniorer. Jonas vil deltage som instruktør.
Der skal indkøbes en presenning til at beskytte den store bådvogn til vinter.
Jesper indkøber denne.

Frank.
Vi skal have et møde i forbindelse med overdragelse af layout på bladet Frank indkalder.
Frank skriver om ødelagt el-materiel med opfordring til at passe på vores ting.
Jesper opretter mobilpay og swipp inden bådoptagning.
Der afventes udjævning af jord for opsætning ag stikkontakter.
Der holdes gule ærter d 7 februar og generalforsamling d 28 februar.
Bådoptagning er 28-29 oktober Peter bestiller kranen.
Lars Borregård deltager i LAG møde d 25 august.
Sejlklubben ønsker at Lars arbejder med tilskud til optimist/kajak flydebro yderst på pladsen.

Næste bestyrelsesmøde TORSDAG 8 september 19.00
Der er afbud fra Leif til dette møde da han er i Canada.
Venlig hilsen
Frank Rømer

