Referat bestyrelsesmøde d 27 april
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2. Generalforsamling.
a. Tidspunkt for afholdelse.
b. Nyt fra udvalgene, hvilke aktiviteter forventer vi i 2021
3. Status oprensning havn og indløb.
4. Havne fest.
5. Kongsgården.
6. Høring omkring ændring af broreglement for Aggersund og Vilsundbroen.
7. Træner kursus ungdoms trænere.
8. Møde ang. Limfjordskredens fremtid tirsdag den 11. maj kl. 19 i Skive Sejlklub.
9. Montage af brædder på indersiden af den ”lille” bro yderst på rødvinsbroen.
10. Evt.
11. Næste møde.
1. Ingen kommentarer.
2. Generalforsamling.
a.
Der er stadig ikke åbnet for afholdelse af generalforsamling indendørs, vi håber det
kan lykkedes at gennemføre generalforsamlingen i juni, der tages stilling til det på næste
bestyrelsesmøde.
b.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer tager kontakt til deres udvalg, og hører om
planerne for 2021
3. FLID er klar til prøvetagning, planen er godkendt kystdirektoratet, de kommer med en dato i
nærmeste fremtid, vi skal stille med en motorbåd og en mand.
4. Som det er nu kan havnefesten gennemføres den 12 juni, der afholdes planlægningsmøde
den 4 maj, Jesper deltager.
5. Niels Rahbek har på vegne af Dorith indkaldt de tre foreninger i byen til orienteringsmøde
om Kongsgården, vi kan deltage den 18 eller 19 maj, Jørgen og Jesper deltager.
6. Viborg sejlklub indgiver hørings svar om reduceret åbning af Aggersund og Vildsund
broerne.
7. Torben vil gerne sende tre trænere på kursus, det bliver en udgift på ca. kr. 3.500.- det er ok,
Torben kommer med opdateret medlemsliste.
8. Jørgen deltager.
9. Der monteres det antal brædder der skal til for båden på pladsen ved siden af ikke driver ind
under broen. Mikael Black monterer.
10. Evt.
Silkeborg OK, som arrangerer EM i adventurerace, har forespurgt om de kan anvende
slæbested mv. den 2. september, det har vi sagt ja til.

Vi følger op på tilskud til nyt varmeanlæg i klubhuset.
11. Næste bestyrelsesmøde 25 maj kl. 19:00

// Jesper

