
Referat bestyrelsesmødet d 1 marts 2016

Tilstede Peter, Erling, Jørgen Leif Ole og Frank

1. Bestyrelsen konstitueredes.
(Peter og Jørgen er valgt direkte på generalforsamlingen til formand og kasserer.)

Peter :Formand og kontakt til fest udvalget, bøje udvalget og kapsejlads udvalget.
Jørgen: Kasserer.
Erling: næstformand, Duelighed.
Frank: sekretær og kontakt til klubhus udvalget og bladudvalget sammen med Ole.
Leif: Kontakt til havneplads udvalget. Og 2,4 m udvalget.
Ole: Kontakt til bladudvalget sammen med Frank.

Kontakt til markedsføringsudvalget varetaget af Jørgen, Leif og Ole. Alle sidder i udvalget.

2. Bladudvalget: Tina indgår i udvalget med opsætning af bladet.
Ole og Frank sørger for at indsamle indlæg fra alle udvalg til hvert blad.
Det er ligeledes bestyrelsens kontaktpersoner, til udvalgene, der sørger for 
indlæg fra  udvalgene.

3. Jubilæumsfesten:
 

Vi skal bruge er stort telt til alle gæsterne d 22 april. Vi skal derfor have undersøgt 
muligheder for telt til tirsdag d 8 marts.

Der skal udsendes jubilæumsskrift til alle medlemmer derudover skal klubbens forbindelser 
og sponsorer have et eksemplar, derudover skal uddeles en del til receptions festen. Vi vil 
også gerne beholde nogle til fremtiden. Vi skal have trykt 300-400 eksemplarer.
 

Der skal udsendes invitationer til Relevante myndigheder, sponsorer, nabo klubber, naboer, 
medlemmer. 
Markedsføringsudvalget laver pressemeddelelse til aviser, radio og TV.

4. Erling renskriver vedtægterne med de nye vedtægtsændringer fra generalforsamlingen.
Ligeledes sørger han for opdatering af takstbladet.

5. Leif her ansøgt om penge til shelters fra friluftrådet og tilladelse ved kommunen.
Vi vil lave en arbejdsdag hvor stakit nedtages og køres til lossepladsen og andre 
oprydningsopgaver, der skal laves for pladsen kan laves.
                      

6. Per og Kristian, naboerne til æblehaven vil gerne beskære piletræet.
Dette godkender bestyrelsen.

7. Der skal være bedre orientering til gæstesejlere og forhold ved havnen og de 
omkringliggende muligheder for indkøb turisme mm.
Markedsføringsudvalget skal lave annonce i tursejlerblade og reklame pjercer til at lægge i 
andre havne. I pjecerne skal der fortælles om muligheder i havnen, sejlads gennem slusen og
gennem fjorden.

8. Næste bestyrelsesmøde d 29 marts 2016.
Fr. 03.03.16


