Udvalgsmøde torsdag 06.12.2018:

Deltagere: Kenn, Jørgen, Axel, Lone, Martin, Bent, Lars, Freddy, Heine, Peter, Lene

Dagorden er følgende:
-

bestyrelsen ønsker en lille hurtig status på situationen i hver afdeling.

Allan:
Turudvalget: Frede og Allan siger fra, så hvis ikke andre vil tage over, standby indtil
generalfors. Samme budget som i år.
Kommunikation: Booking, fb, hjemmeside, klubblad. Hjemmeside ønskes stadig
moderniseret.
Kap-udvalget: 10 medlemmer, Njord, Juelsminde Cup, BYM, dommere m.m. er
uddelegeret til forskellige medlemmer. Budget uændret. Kim/Polyprint har tilbudt at betale
50% af kæderne, bolte samleled zinkanoder sponsoreres af Peter/Bosch Carservice.
Samsø-Rundt, lægges i Festihvalen med start fredag aften incl natsejlads. 16-18/8
Fælles BYM, også for kajak, roere, surfere m.m. så det bliver en fælles dag for hele
klubben. Opbakning fra Lars/surfere og Freddy/roere.
DH-stævne i samarbejde med Horsens og Snaptun: Det afsættes i budgettet.
Der arrangers sildebord i februar. Selvbetaling.
Præmier: Fælles fx krus med logo. Bestyrelsen beslutter hvilken slags.

Axel:
12 aktive og stabile juniorsejlere. God opbakning til aktiv ferie. 2 af dem har meldt sig ind
og er meget aktive. Godt tilfreds med bådene. Men mangler fornyelse af opbakning fra
forældre. Og mht trænere. En sponsor har vist vilje til at træde til for, at vi kan få en
træner, og dermed både fastholde og udbygge juniorafd. Aktiv ferie forventes afholdt igen i
2019. Dato meldes ud hurtigst muligt
Freddy:
Mødes fast året rundt. Har aldrig roet så meget som i år. Besøg af Horsens og Vejle, samt
fra Århus. Har været inde og ro i Horsens. 3 nye roere. 28 aktive roere.
Lars:
5-6 nye surfere, 8-12 år samt deres forældre. Der mangler 2 små sejl til dem. Mangler
også sko og handsker til de små.
Jørgen:
Mødes hver onsdag formiddag i klubhuset. Ca 40 medlemmer. 60’erne har været flittige i
år, malet huset og skiftet brædder. Flyttet port i hal ved Juniorhuset. Den årlige udflugt var
til vinmuseum, med frokost på Svostrup Kro.
Else:

Budget uændret
Bodil:
Mange aktiviteter, nået et medlemsstop, budget uændret.

Peter modtog budgetønsker fra alle udvalg.
Martin vil aflægge 60´erne besøg, for at høre om, de vil hjælpe med lidt stævneopgaver i
2019. Udvalgsformænd spørger deres respektive udvalg.
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