Bestyrelsesmødet d 4. maj 2016
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Ole, Jørgen og Frank
Jubilæumsreceptionen og forårsfesten er forløbet fint, der har været to gode fester og en masse
glade mennesker. Økonomisk har jubilæumsskriftet været lidt dyrt, men de økonomiske rammer
er ikke sprængt. Der har været ca. 130 deltagere til receptionen og 60 til forårsfesten.
Søsætningen er forløbet uden uheld, og den tilhørende forplejning har givet et mindre overskud.
For at få bladets økonomi til at løbe rundt, skal vi have en ordning, hvor man kan framelde bladet
evt. hente det i klubhuset.
Vi vil lave et nyhedsbrev og alle kan framelde sig forsendelse af bladet til Ole Moeslund. Ole
laver nyhedsbrev og indlæg til bladet.
Vi skal holde Sct. Hans d. 23. juni. Åge og Niels har lovet at grille grisen. Alle andre gør, som vi
plejer. Jesper Hjermind er båltaler kl. 20.00. Erling sørger for svinet. EVT. kun en gris.
Havnefest: Sjægtelauget har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i havnefesten d. 18. juni.
Ole, Erling og Jørgen deltager i de planlæggende møder for Viborg sejlklub.
Vores router til det trådløse internet blev ødelagt under et tordenvejr sidste år.
Jørgen undersøger om vores forsikring dækker.
Nogle både på broen fra knækket og ud har problemer med de skrå pladser. Vi vil forsøgsvist
prøve at rette disse gradvist udad mod de yderste pladser.
Leif og Jørgen deltager i forsøget sammen med havnepladsudvalget.
Jørgen har deltaget i Idrætsrådets repræsentantskabsmøde, der blev gjort meget for at få
medlemmerne til at bruge de sociale medier. Lars Borreskov vil starte en Facebook-gruppe, her
kan man dele oplysninger om aktiviteter mm.
Der foreslås indkøb af en ungdomsbåd, som de der er blevet for store til optimister kan bruge bl.a.
til onsdagssejlads. Vi mister en del medlemmer, der har nået den alder. Et indkøb bør kunne
finansieres med ungdomsmidler.
Peter vil spørge Virksund, hvilke erfaringer de har.
Erling foreslår, at vi også køber en stor båd til udlejning til kursister fra duelighedskurset.
Frank foreslår, at vi får en fast Mobile Pay i klubben til betalende gæster, bådoptagning mm.
Jørgen undersøger muligheden. Havnepladsformanden må også kunne se, hvem der har betalt.
Der er et overslag på 37.000,- for etablering af dræning og fast underlag samt rydning af pladsen
i Æblehaven. Frank skaffer rør mm. for nedgravning. Erling og Per har møde med entreprenøren
d 16. maj.
Vi vil gerne sælge flere annoncer i bladet og sponsorater. Vi får ca. 600 kr. for en annonce.
Markedsføringsudvalget overvejer, om det er deres bord.
Buus har arrangeret kapsejlads, der er 14 tilmeldte både. Vi skal være bedre til at medtage gaster
uden plads.
Der er røde/grønne skilte til afhentning ved Børge.
Hvis der er nogen, der ikke kan finde ud af at skifte skiltene, må de henvende sig til havnepladsudvalget.

Ole beklager sig over skrammer på masterne i masteskuret.
Ole vil lave et indlæg til september-bladet om dette. Det formodes det er når for få personer
forsøger at løfte for tunge master, det går galt. Nogle master ligger mod alle regler også med
sallingshorn påmonteret.
Saunagruppen planlægger en sauna yderst på langebro med trapper til vandet lige inden for
molen. Saunagruppen samarbejder med Hjarbæk Borgerforening.
Markedsføringsudvalget efterlyser statistikker for gæstesejlere for at kunne måle deres succesrate.
Næste bestyrelsesmøde mandag d. 6. juni kl. 18.00.
Peter inviterer suppleanten.
Mandag d 6. juni
Tilstede Peter, Erling, Jørgen, Ole, Per, Leif og Frank
Afbud Jesper.
Dueligheds kurset er nu gennemført, der er udbredt tilfredshed med gennemførslen.
Tina og Kenneth holder reputation for to personer der skal til geneksamen.
Opsamling på Mobilpay, Jørgen oplyser at Swipp er gratis men vi tror ikke der er så mange der har
denne betalingsform. Mobilpay koster et beløb da vi regnes som virksomhed. Jørgen undersøger
muligheder.
Muligheder med ungdomsbåd er ikke afklaret.
Jørgen undersøger selvrisiko på forsikring da denne måske overstiger en router.
Folkebåden flyttes til rækken ved containeren inden Sct. Hans. Vi skal finde løsning så både ikke
fremtidigt henligger på pladsen uden ejer der er medlem.
Frank har hjemkøbt et nyt skab til el-tavlen på kranen. Denne er smadret ved at der er en ting, måske
åget til kranen der har været i den, denne skiftes ved førstkommende lejlighed. Ligeledes er der købt
kabel til i-trækning af kabel rørene på den nye plads.
Erling og Frank melder fra til Sct. Hans. pga. arbejde. Tina vil hjælpe. Frank køber ind.
Næste bestyrelsesmøde inden 1. september, hvor bladet har deadline. Aftales nærmere.
Venlig hilsen
Frank Rømer

