Referat, bestyrelsesmøde, d. 7/9 2004.
Til stede:

John de Haas (JH), Brian Mailund (BM), Palle Røikjær (PR), Grete Seiding (GS),
Niels Buhl (NB), Jens Erik Jensen (JEJ), Hardy Nielsen (HN).

Afbud fra: Christian Kronow, Inge Høj, Kenny Poulsen, Michael Hegelund.
1. Referat fra sidste møde:
Der er ingen bemærkninger.
2. Opfølgning:
Indkøb af H-båd. Sejlklubbens venner har meddelt at de vil yde et tilskud på halvdelen
af det beløb sejlklubben yder dog max. 15.000,- kr.
I samarbejde med LOF er det lykkedes at etablere kursus til Duelighedsbevisprøven i
klubhuset. Tilmeldingen ser lovende ud. Lærer på kurset er Mogens Carlsson.
Der søges etableret et VHF-kursus til foråret.
JEJ har endnu ikke fået svar fra Kenny Poulsen ang. Internettilslutning.
Oplæg fra Pigesejlerudvalget omkring den fremtidige anvendelse af H-båden(e),
tages op senere.
3. Udlån Juniorhus:
Juniorhuset kan ikke udlejes, men kan alene bruges til klubarrangementer og
relaterede arrangementer.
4. Informationsmateriale:
Mangler status fra Michael Hegelund
5. Vinterprogram:
JH og Eva har udarbejdet et forslag til vinterkalender, som blev gennemgået med
enkelte små rettelser.
Der mangler endnu informationer fra Kapsejler-, Pigesejler- og Jollesejlerudvalgene.
der er frist til tirsdag den 14.09.04.
6. Bordet rundt:
Der mangler mere faste retningslinier for rengøring i juniorhuset, det fungerer, men
nogle få personer udfører et stort arbejde, punktet tages op igen, når alle er tilstede.
Der udover var der ingen bemærkninger.
Bestyrelsen
7.Økonomi:
Det pantebrev, klubben havde i ”Bondes marina” er indfriet, og beløbet herfra
omsættes i obligationer. BM.
Der er indgået mange penge i kontingentindbetalinger.
Der stiles mod at lægge næste års budget allerede omkring d. 01.12 – 2004. Alle
udvalg skal komme med budgetforslag til 2005 inden den 01.12. 04, alternativt vil
bestyrelsen sætte rammerne for 2005.

8. Ro-afdeling:
Der er stadig meget lidt aktivitet, mange faktorer har spillet negativt ind, Der satses
stort på at få rigtig gang i afdelingen fra foråret med bl. a. aviskampagne.
Økonomien hænger endnu rimeligt sammen, der er pt. omkring 10 medlemmer.
Vinteren skal bruges på en grundig renovering af de 2 både, klubben råder over nu.
9. Klubhuse:
Husene trænger til en omgang maling. Utætheder omkring dør og vinduer ved
indgangsparti, der er meget utæt ved slagregn. Dræn renses - HN.
Evt. maling ved frivillig arbejdskraft.
10. Eventuelt:
Henning de Haas er tilmeldt kursus for klubmålere. Vi har så en måler fra oktober 04.,
nærmere vil følge på klubbens hjemmeside og i klubhusene.
JH har udarbejdet et koncept på en sejlerskole og har kontakt til 4 personer, der er
villige til at indtræde som instruktører. Der arbejdes videre med disse planer.
Efterlysning: Der mangler en højtryksspuler, som er fjernet (lånt) fra juniorhuset i
løbet af juli / august måned. Efterlysning på opslagstavlerne HN.
Bådstativer: Bliver afhentet fra Industrivej lørdagen før bådoptagelse,
d.v.s. lørdag d. 16.10.04. klokken 0900, (bådoptagning d. 22 og 23/10 se opslag i
klubhuset). Stativerne skal stå ca. på samme sted som sidste år, stativer uden navn
bliver sat på arealet ved det nye slæbested, ejeren må så selv sørge for det fornødne.
Referat, Hardy Nielsen.

