Viborg Sejlklub

Bestyrelsesmøde d. 05.05. 2015 kl. 19:00 i klubhuset
Tilstede:
Peter, Erling, Leif, Frank, Else
Fraværende:
Orla, Jesper

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d. 31.03.2015
Beslutning:
Godkendt
2. Evaluering af søsætning d. 18.04.2015
Beslutning:
Forløb fint, ingen uheld. Økonomisk løber det rundt. Ved optagning til efteråret, skal det
drøftes, om der kan flyttes rundt på nogle få både, så kranen ikke skal flyttes.
Formanden kontakter de berørte. Tages op igen efter ferien, da det er bestyrelsens
opfattelse, at det vil være rimeligt.
3. Sct. Hans arrangement, status
Beslutning:
Der er styr på det! Bekræftet at Borgerforeningen finder båltaleren og står for
lydanlæg. Sejlklubbens bestyrelse står for spisningen. Børge sikrer der er tilstrækkelig
med øl og vand.
4. Bøjeudvalg, status
Beslutning:
Drøftet. Peter aftaler endeligt med tidligere bøjeudvalg og Karl Jensen.

5. Maling af gelænder i klubhus
Forslag fra medlem om at bruge Mercantec
Beslutning:
Hvis Klubhusudvalget er enige, sættes opgaven i værk. Dørpartiet males ligeledes.
6. Leje af klubhus i forbindelse med søsætning/optagning.
Der ønskes en drøftelse af, hvor mange dage før og efter kranudvalget skal kunne
disponere over klubhuset
Beslutning:
Bestyrelsen fastslår, at klubhuset ikke må udlejes 1 uge før søsætning og 1 uge efter.
Ligeledes 1 uge før og efter optagning. Bestyrelsen finder det vigtigt, at klubhuset er
tilgængeligt for de af klubbens medlemmer der klargør både.
7. Status på Jubilæumsudvalg og Tænketanken
Beslutning:
Else har aftalt omkring Tænketanken, første møde inden ferien.
Leif er koordinator for Jubilæumsudvalget. På næste møde drøftes videre.
8. Vedtægter og forretningsorden
Drøftelse af juniorlederens organisatoriske indplacering.
Else ønsker en drøftelse af procedure ved uenighed omkring beslutninger.
Beslutning:
Enighed om, at juniorlederen deltager i bestyrelsesmøder, men ikke har stemmeret, da
vedkommende ikke er valgt af generalforsamlingen. Fremlægges på næste
generalforsamling i forbindelse med en grundig gennemgang af vedtægterne.
Endvidere enighed om, at ved afstemning i bestyrelsen skal det fremgå af referatet, at
der er tale om en flertalsbeslutning og mindretallet har mulighed for at få dette ført til
referat.
9. Orientering
Følgebåden til Juniorafdelingen kan få plads i den kommunale havn på plads nr. 71.
OBS på at motoren skal være fastlåst.
10. Evt
Nybo Jensen, som har sponsoreret ankeret på molen, bliver inviteret ud på en kop kaffe og
rundvisning på havnen.
Husk næste møde er d.09.06.2015

Ref: Else Mørk

