Udvalgsmøde tirsdag d. 3-3-2020
Klubhuset
Kl. 18:30
Deltagere: udvalgsmedlemmerne.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.4.

Bestyrelsens kontaktpersoner til udvalgene.
Sejlklubbens kalender 2020
Drøftelse af planer for det kommende år.
Bordet rundt.
Evt.

1.

Bestyrelsens kontakt person til udvalgene:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kontaktperson bøjeudvalg, Jesper Bak
Kontaktperson 2,4m udvalg: Egon Haar Jensen
Kontaktperson klubhusudvalg: Frank Rømer
Kontaktperson Pr-udvalg, festudvalg: Jørgen Kærsgaard
Kontaktperson kapsejladsudvalg, og projektudvalg: Per Vig
Kontaktperson havneplads: Leif Vang
Kontaktperson webudvalg, klubblad: Frank Rømer
Kontaktperson duelighedsundervisning: Jesper Bak

2. Sejlklubbens kalender 2020
Punkter til kalenderen skal være indmeldt til Karin, webudvalg /
klubblad senest 1 april.
Karin tager kontakt til Ejler for overlevering.
Kurt sørger for at aktiviteter fra klubhusudvalget kommer i kalenderen.
3. Drøftelse af planer for det kommende år.
2,4 m udvalg
Jan opfordrede til indvielse af den nye bro ved Søndersø, torsdag
den 30. april. Med deltagelse af sponsorer, VCR, pressen, og kommunen mv.
Sejlads afholdes tirsdag kl. 18:00 opstart 31. marts.
Der skal opsættes information om vores aktiviteter ved broen, med
kontaktpersoner mv.
Der skal afsættes nogle penge til vedligeholdelse af bådene.
Jan refererede fra møde med dansk sejlunion.
Aftaler med sponsorer kvitteringer mv. fra brobyggeriet skal arkiveres, Jan aftaler detaljerne med Frank.

Klubhusudvalg:
Kurt opfordrede til vi får undersøgt muligheden for at erstatte oliefyret i klubhuset, evt. med varmepumpe.
Forslaget fra generalforsamlingen om fælles rengøring af klubhuset
gennemføres, i forbindelse med stativerne sættes på plads den 21
april.
Kurt opfordrede til der bestilles vinduespudser til klubhuset, det
gennemføres og Kurt tager sig af det.
Jørgen Kofoed ønsker at udtræde af klubhusudvalget, han fortsætter med at håndtere nøgler.
Kurt vil gerne informeres når der laves ændringer mv. i klubhuset.
Pr-udvalg:
Peter opfordrede til der udleveres brochure om klubben i forbindelse med søsætning. Klubbens medlemmer opfordres til at dele
dem ud rundt i havnene.
Festudvalg:
Der arrangeres forplejning i forbindelse med søsætning.
Forårsfest afholdes den 25. april.
Kapsejladsudvalg:
Der startes med kapsejlads 6. maj kl. 18:30
Per opfordrede til god opbakning til onsdags sejladser.
Per vil gerne have sejladserne i Limfjordskredsen lagt i vores kalender.
Havneplads:
Børge foreslog at der ligges stabilt grus foran klubhuset, så det bliver muligt at køre ned til klubhuset strandvejen.
Da der alligevel skal grus til ved den nye kran, klares de opgaver
sammen, Peter og Kaare koordinerer med klubhusudvalget.
Udvalget har konstitueret sig, der er ikke ændret på rollerne.
Projektudvalg:
Peter Black orienterede om afslutning af kranudskiftningen.
Der er blevet leveret høvlede brædder til broen, ved en fejl, i stedet
for at returnere dem, vil vi anvende dem til reparation af læhegn
ved borde på molen. Samt etablering af ”mole” hvor vi ligger til ved
kranen. Her i foråret laves det mest nødvendige, resten klares til efteråret.
Intro til den nye kran afholdes to til tre gange, datoer kommer i kalenderen.

Bøjeudvalg:
Overdragelse fra Carl er i gang. Placering koordineres med kapsejladsudvalg.
4. Bordet rundt.
Lars opfordrede bestyrelsen til at afklaret om man ønsker en kajakafdeling, og få kontaktet dem der har vist interesse.
4.
Børge mangler afregning for skiver til pudsemaskiner, og
Børge skal have information hvis de fjernes fra klubhuset.
5.

Evt.

Formateret: Skrifttype: 11 pkt

Formateret: Indrykning: Venstre:
2.93 cm, Ingen punkttegn eller
nummerering

Formateret: Skrifttype: 11 pkt
Formateret: Normal, Ingen
punkttegn eller nummerering

