Referat bestyrelsesmøde fredag den 2. februar 2018 kl. 16.30.
Deltagere: Martin, Heine, Peter, Bendt, Lone, Lene

1. Opfølgning på sidste mødereferat samt referat fra opstartsmødet ifbm. det
nye turudvalg.
Ingen bemærkninger.

2. Budget og regnskab.
Nyt layout godkendt. Regnskabet underskrevet uden bemærkninger.

3. Havnen.
Havnens Dag lørdag 9. Juni 2018. Musik og fadøl med overskud til juniorafd.
som sidste år. Åbent hus på nyt redningsfartøj, besøg af indsatslederbil m.m.
Åbent hus i haller i Juniorhuset. Info til udvalgsmødet til alle udvalg.

4. Opfølgning på igangværende projekter.
- Sejlerskolen, praktisk og teoretisk samt H-bådene.
- Søredningsstationen: Svensk Søredningsfatøj er indkøbt.

5. Aktivitetskontigent samt dags/weekend leje af klubbådene.
Peters udkast for lejepriser for klubbåde af 10.01.2018 bruges til rundsendelse
før generalforsamlingen.
Regelsæt for leje af klubbåde: Udsendes sammen med indkaldelse til
generalforsamling.

Forsikring: Heine har indhentet tilbud fra Pantanius. Arbejder videre med
forsikringer generelt.

6. Kommunikations redskaber i juniorhuset ifbm. leje/brug af både.
Whiteboard opsættes.

7. Nyt online bookingsystem på hjemmesiden.
Allan mangler kun at koble betalingsdelen til bookingsystemet, og kan lave
demo til generalforsamlingen.

8. Godkendelse af nyt udvalg for tursejlere.
Godkendt.

9. Sejlerinstruktør og DSRS mandskab.
Lørdage med Matihias Weiling som J-80 instruktør.
Instruktørhold til en H-båd efterlyses: I samarbjede med Lone rundsendes
noget.
Udvalgene kan bevillige instruktørerne et sæsonhonorar svarende til et
årskontingent.
DSRS deltagere skal minimum have passiv medlemsskab, da de har adgang til
huset.

10. Stillingtagen til Peters artikel til kommende medlemsblad.
Ingen indsigelser. Vi overvejer om den skal udsendes inden klubblad til
efteråret.

11. Eventuelt.
Bendt: Baderum færdigt. Port i hal er flyttet. Begge TV monteres med kanaler
inden maj. Havnen afholder udgift. Strømforbrug Juniorhus: besparelse i forhold
til januar 2017. Indkøbt træ til udskiftning af beklædning på klubhuse. Bådene:
mangler motorservice. Bremser på Store Hjælpers bådtrailer skal laves. Rib:
selvlæns-slanger laves.

Næste mødedato: onsdag 21.03.2018 kl. 16.00
04.02.2018/lh

