Referat bestyrelsesmøde Viborg Sejlklub

03/11-2020

Sted: Klubhuset
Kl. 19.00
Deltagere:
Egon Jensen
Leif Vang
Jørgen Kjærgaard
Per Vig
Frank Rømer
Jesper Bak
Fraværende: Ingen
Punkter til dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Referat fra sidste møde.
Drift af klubben under corona
Status nyt varmeanlæg i klubhus
Status oprensning af havnen og indløbet.
Udarbejdelse af forslag til seniormedlemskab.
Etablering af affaldssortering
Søsætning 2021
Evt.
Næste møde.

Referat:
1. Referat fra sidste møde.
Frysen i kælderen skal skrottes, vi varsler dem der bruger den, Jesper sætter skilt op.
Ellers ingen kommenterer.
2.

Drift af klubben under corona
Klubben drives efter Dansk Sejlunions vejledninger, undervisning Y3 og duelighed kan godt
gennemføres, efter de nuværende regler. Bådoptagningen gik rigtig godt, tak for det til
deltagerne. Vi følger udviklingen løbende.

3.

Status nyt varmeanlæg i klubhus
Kurt Herløv søger tilskud, og henter tilbud hjem. Der afholdes et møde med leverandør og
konsulent som skal søge tilskuddet hjem.

4.

Status oprensning af havnen og indløbet.
Jørgen Kærsgaard har været i dialog med FLID som har mulighed for at hjælpe med
projektet. Det vi skal have gjort nu, er at få udført forundersøgelse i havnen, og
prøvetagning af havnebunden. Jesper arrangerer møde med kommunen, for at afklare
deres deltagelse i projektet.

5.

Udarbejdelse af forslag til seniormedlemskab.
Vi udarbejder forslag, der fremsættes som forslag til generalforsamlingen. Jesper sender
forslag rundt til bestyrelsen.

6.

Etablering af affaldssortering

Der mangler sortering af flasker, vi kontakter Revas og hører hvilken løsning der er bedst.
Kommunen vil gerne være i en løsning for hele havnen.
7.

Søsætning 2021
Søsætning bliver lørdag den 17 april, Leif bestiller kranen.

8. Evt. Virksund har tilbudt at vi kan deltage i deres vinter aktiviteter, det er vi meget glade for,
info bliver lagt på Facebook, hjemmesiden, og sendt rundt til medlemmerne. Følgebåden er
kørt over til Ole Levring, som har tilbudt at opbevare den gratis i vinter, tak for det Ole.
Bestyrelsen overvejer stadig videoovervågning af havneområdet. Vi vil undersøge
muligheden for at have et fælles drev til referater, officielle dokumenter osv. Frank
undersøger.
Vi skal have lavet undersøgelse om video overvågning af særlige områder.
9. Næste bestyrelsesmøde mandag den 14. december kl. 19:00

