Referat bestyrelsesmødet onsdag den 23. august 2017 kl. 19.00.
Til stede: Martin, Bendt, Peter, Lene, Lone
Fraværende: Heine

1. Opfølgning på sidste mødereferat:
Vi mangler stadig liste over kajakker fra Troels. Bendt rykker for listen.

2. Budget og regnskab:
Vi har en positiv pengestrøm, det ser fornuftigt ud.
Vi mangler stadig indbetalinger af kontingenter på ca. 30.000,-

3. Havnen:
Pæle mellem bro 7 og 8 er slået.
Gennnemgang lavet for surferne til standen.

4. Retningslinier for brug af J/80 i resten af 2017:
Kristian, Ole, Axel og Heine laver retningslinier. Martin sætter dem i gang. J80 kan prøves
resten af året af medlemmerne.

5. Opfølgning på igangværende projekter.
- Sejlerskolen, praktisk og teoretisk samt H-bådene. Y1 og Y3 er sendt ud, Duelighed sendes
ud I næste uge.
Varmepumpe til 1. Sal Juniorhuset som alternativ til kun elradiatorer. Der kan søges tilskud
dertil. Godkendt, Bendt får den bestilt og sat op.
- Søredningsstationen:

Der arbejdes videre sammen med Dansk Søredning.
Udlæg op til 25.000,- godkendt på forhånd af bestyrelsen. Lone styrer bilagene.
- Aktivitetskontigent struktur:
Under udarbejdelse, takster ikke fastlagt.
- Strategiplan 2018 – 2022:
Under udarbejdelse, herunder bestyrelses-håndbog.

6. Udlån af klubbens inventar og materialer:
Klubbens inventar udlånes undtagelsesvis og kun når Klubmesteren spørges senest en uge i
forvejen.
7. Eventuelt:
60´er udflugt/afregnes med 7000,- kr. for deres arbejde.
Dørlåse: projekt for 2018.
Havnen installerer tv i begge klubhuse.
Pokalskab, fra Genbrug, Bendt.
Juniorhus skal altid låses af.
Lifeboats kommer igen 2/9 – Martin afstemmer forventningerne.
Der ryddes op i gl. domæner. Peter.
Hjemmeside: Alternative løsninger som plan B søges. Martin snakker med Allan
Afriggerfest: Lørdag 30/9 i Juniorhuset. Forsøger at finde musik. Martin.
Standerhejsning: Lørdag 14/4 2018.
Forsikringer: Heine gennemgår og indhenter tilbud fra et par forsikringsselskaber.
Lysforhold Juniorhus 1. Sal: Der forsøges at finde løsning så projektorfremvisning bliver
bedre.

Foredrag i løbet af vinteren? Martin.

Næste møde: Torsdag 26/10 kl 17.30

