Notat fra møde med udvalgene den 08. marts 2016.
Mødet indledtes med Peter orienterede om bestyrelsens konstituering og
kontaktpersoner til udvalgene.
Derefter gennemgik mødet kalenderen, med henblik på opdatering af kalenderen for
fælles arrangementer booking af klubhuset mm.
15 marts har bestyrelsens møde med borgerforeningen. Her er også første planlægning
af sommerfesten.
25 marts er der deadline til bladet.
22 april holder vi reception i anledning af klubbens 75 års jubilæum. Opstilling af telt
mm.
23 april er der både isætning.
26 april er der stativer på plads og oprydning samt nedtagning af stakit. Medbring
vørktøj hammer og koben samt trailer til at bringe gamle brædder til losseren. Havne
pladsudvalget laver annonce til bladet.
-

30 april er der jubilæumsfest for medlemmer med gratis drikkevarer tilmelding opslag
i klubhuset.
-

18 juni havnefest sammen med borgerforeningen.
23 juni Sct Hans fest.
26 juni holder Erling måske koncert med Rasmus Nøhr og hans 3 bands.
19-21 august er der sjægte WM
26 august holder Erling måske koncert med Rasmus Nøhr og hans 3 bands.
24 september holder kapsejladsudvalget klubmesterskab. Samme udvalg forventer at
holde kapsejladser men har ikke haft tid til mere planlægning siden
generalforsamlingen.
22 oktober holders afriggerfest.
29-30 oktober er der bådoptagning.
10 december afholdes julefrokost.
2,4M holder sejladser hver torsdag kl. 18.00 når vejret tillader dette.
Derudover et arrangement til september.
Bøjeudvalget udsætter bøjer når der er vejr til dette.
Erling foreslår tursejlads med interesserede til høstmarked for at erhverve nye
medlemmer til klubben. Der kunne også være junior sejlads og 2,4M

Oluf efterlyste en yngre modig person til opsætning af WIFI atenne på klubhusets tag.
Klubhuset er nu færdigmalet.
Det aktive juniorudvalg forsætter uforandret.

Efter lidt mad og en livlig diskussion om diverse forsattes med udvalgenes planer for
året.
Havne pladsudvalget holder arbejdsaften og stativer på plads d. 26. april.
Husk koben, hammer og trailer.
Senere skal pladsen drænes, der skal laves nyt el, stabilgrus og grusbelægning.
Leif forsætter med at arrangere shelters borde-bænke mm.
Der er også søm, i broerne, der trænger til nedhamring.
Der skal laves nyt og mere informativt skilt til huset ved søen.
Ligeledes vil Jørgen få lavet info skilt til klubbens plads.
Åge har nogle reperationer der skal laves på rambukken.
Karl gjorde opmærksom på et sjægtearrangement ”havnens dag” der afholdes d. 18.
august.
Der vil denne dag sejles salt med kåg fra Ålborg.
Lars Black efterlyste ekstra fortøjringspæl. Der var enighed om 8 m længde.
Derudover uddybning af områder under kranen.
Erling laver arbejdsplan for receptionsfesten, der ønskes så mange hjælpere som
muligt.
Alle fra bestyrelsen hjælper de respektive udvalg med at have indlæg klar til blader
bemærk deadline 25. marts.
Venlig hilsen
Frank.

