Referat bestyrelsesmødet tirsdag d 31 januar kl. 19.00

1. Nyt fra formanden
Der er indkøbt en sølv plakette til montage på æresplanken, derudover er der indkøbt 20 års emblemer,
disse monteres hvert år med navn på det medlem der æres for særlig indsats.
Peter har talt ved arving til folkebåden, han lover at arbejde på afhændelse/fjernelse af folkebåden.
Der er 24 tilmeldte til gule ærter.
2. Bordet rundt.
Der er varslet ændringer i pensum for dueligheds undervisningen, Dansk sejler forbund har overtaget
ansvaret for duelighed og bl.a. vil der indføres mere tidssvarende kompendie i elektronisk navigation m.m.
Der er ikke planlagt undervisning til VHF certifikat, dette kan erhverves i Virksund og på Internettet.
Vi skal have forslaget om ændringer i havneregulativet klat til udsendelse med næste blad.
Jørgen entrerer med en kajakinstruktør om en prøvedag for gamle og nye medlemmer.
Ejler indsætter afsnit om forbud mod fast strøm til både i havneregulativet.
Regnskabet for 2016 viser et underskud på 54.000 efter afskrivninger.
Der er brugt 80.000 til etablering af Æblepladsen og jubilæum. Derudover er der en stor rentebyrde, vi skal
forsøge at lette denne.
Erling vil høre borgerforeningen om vi skal have en form for plæneklippersamarbejde.
Der er indkøbt et telefonkort til brug for ”Mobil Pay” Jørgen forsætter med opsætning.
Vi er nødt til at udsende bladet med en e-mail tilmelding til de medlemmer der ikke har opgivet e-mail
adresse. ( fødselsdato skal også påføres)
Erling foreslår at omlægge bladet til månedlige nyhedsbreve, indeholdende sædvanligt stof, kalender,
reklamer m.m.
Ejler ønsker WEB udvalget overgår til flere personer, i første omgang vil Jørgen Kærsgård indtræde.
På generalforsamlingen kan der være flere der ønsker at deltage i udvalget.
På generalforsamlingen skal det indskærpes at der ikke er foretaget valg til udvalg eller bestyrelse før alle
der ønsker at opstille er hørt og reel valghandling er udført. Altså der kan ikke klapvælges.
Der skal laves en aftale med kommunen om et møde ultimo marts om bl.a. uddybning ved molen.
Frank udskriver denne sæsons referater for underskrift af bestyrelsesmedlemmerne.

Møde med udvalgene 7 marts kl 18.30 Bestyrelsen møder kl.18.00
FR

