
Referat bestyrelsesmødet d 16 februar 2016

Internt.

Tilstede Peter, Erling, Jørgen og Frank

1. Erling valgtes til sekretær på generalforsamlingen.

2. Der diskuteredes Elses udtræden af bestyrelsen.
Bestyrelsen tog hendes udtræden til efterretning.
Det efterfølgende brev i klubbens blad gjorde Peter ked af det,
det var ikke Peters mening at et internt svar på mail skulle bruges på denne måde.
Derudover burde der, hvis man skal følge god journalistisk,  have været begge parters 
synspunkter.
Det er den samlede bestyrelsen mening, at det er bestyrelsen der i et hvert henseende står for
administrationen af klubbens økonomi.

3. Vi er enige om et antal på ca. 300 jubilæums skrifter.

4. Årets uddeling af årskruset skal gå til Walther, Jørgen og Ejler for deres arbejde med 
jubilæumsskriftet. 

5. Vi ønsker at udnævne Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Der er et forslag om at oprette en redaktion på den måde at Ejler er ansvarshavende redaktør
og der er nogle der skriver om forskellige emner, det kunne være havnen, fester, klubhuset, 
kapsejladser, andre klubber, nyheder- nyt udstyr mm.
Bestyrelsen synes godt om forslaget og vil forsøge at sætte det i gang. 
                      

7. Kurt Herløv har lovet at være ordstyrer til generalforsamlingen. Bestyrelsen takker ydmygt.

8. Der er forespørgsel om hvorvidt afdøde Helge Overgårds børn der ønsker at sejle videre i 
båden kan overtage pladsen. Bestyrelsen ser velvilligt herpå da dette er lidt i retning af 
overtagelse af samboende. Vi ønsker at fremme mere ungdom i klubben men desværre er 
reglerne anderledes. Vi vil opfordre til at tilmelde sig ventelisten.
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling lave forslag om regler for området.

9. Vi vil også i år lave havnefest i samarbejde med Hjarbæk borgerforening.
Det er bestyrelsens overbevisning at aktiviteten et til gavn for klubben og klubbens 
medlemmer.

10. Politiet rykker for at signalpistolen skal have et serienummer indgraveret. Peter eller Jørgen 
Tager pistolen med til bøssemager snarest, for indhugning af serie nummer.

Venlig hilsen
Frank



11. Jørgen OK som æresmedlem ved 75 års jubilæet.
Dette for Jørgens 25 års virke som formand for klubben, og alt hans virke i klubben.


