Bestyrelsesmødet tirsdag den 20/08-2019 kl. 19.30.
Deltagere: Martin, Heine, Peter, Bent, Lone, Lene

1. Opfølgning på sidste mødereferat: Ingen bemærkninger

2. Havnen:
Forespørgsel om stop på brusevand.
HK Olie er for langsomme til at fylde op når tankanlæg er tom. Tank 1 siger “ Brug
stander 2” når diesel tank er tom. Kan parameter for opfyldning rykkes, så tank ikke er
tom så ofte.
Kan der komme vand ind under/gennem stenene ved bro 14?
Færgehavnen: laves der noget andet som bølgebryder?

3. Økonomi: Ingen bemærkninger.

4. Plads problematikken i hal 2:
Heine undersøger mht forsikring af motor på Rib.
Bent mødes med Axel mht omplacering af diverse udstyr, for at skabe mere plads.
Martin indkalder til møde med de respektive udvalg som bruger Hal 2 for forslag til
indretning.

5. Gennemgang af diverse tekst afsnit på hjemmesiden: LH redigerer og rundsender
forslag.

6. 60’erne: Bedt om afregning for deres arbejde i år, da de skal på udflugt. Martin aftaler .
Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra medlemmer der undres over venteliste til
60’erne. Hvorfor er der lukket for tilgang, når der kun er ca 42 personer i 60’er gruppen?
Bestyrelsen retter en officiel henvendelse til 60’erne med ønsket om at hæve denne
begrænsning. Bestyrelsen anser det ikke for at være i foreningens ånd, at indføre antal
begrænsninger for medlemmer så længe der ikke er en fysisk plads begrænsning i

forbindelse med møderne. Bestyrelsen fremlægger denne henstilling først mundligt og
derefter skrifligt hvis ønsket/nødvendigt.
Vi er en forening, og bestyrelsen anser det ikke for værende korrekt, at nogen medlemmer
holdes ude fra at deltage i en ønsket aktivitet i klub regi.

- bestyrelsen retter henvendelse til Havnen med henblik på at få de to lejekontrakter for
leje af grunden for hhv. klubhuset og juniorhuset.
Accepterer Havnen dette anmodes advokat Max om udarbejdelse af to nye lejekontrakter
med en fornyet lejeperiode på 30 år.

7. Orientering om DH-DM: pt ca 51 både. Pt ca 370 spisende til gallamiddag
8. Evt.: As Friskole har forespurgt Lars Bøtker om de må prøve at surfe. Åge (Niels Buhl´s
søn) har selv øvrige instruktører med. Og kan selv sejle følgebåd. OK herfra.

Manage2sail: OK herfra . JSK sponserer det årlige gebyr. Kap-udvalg afholder selv
diverse udgifter ved event-oprettelse, som kan pålægges deltagergebyr.

Sejlads med Klubbåde: Den afdeling der har taget båden I brug har ansvaret for, hvordan
båden føres. Der skal samarbejdes på tværs. Alternativt skal der være flere separate
fartøjer til hver afdeling, hvilket vil tage en del år, hvis det er praktisk muligt.

Heine: sejlerskole går godt, forsøges med udvidelse næste år til to dage om ugen. med 3
H-både på dag 2.

Næste møde: Tirsdag 08.10.2019 kl. 19.00
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