Udvalgsmøde 26.05.2019:
Deltagere: Lars, Lone, Martin, Lillian, Kristian, Frede, Børge, Bent, Allan,
Lotte, Freddy, Troels, Peter, Lene
Afbud: Heine, Axel, Else
Dagorden er følgende:
- velkommen til de nye.: Lillian
- Lars Funder og Peter Vang var inviteret som turudvalg, men Martin
har ikke fået svar.
- bestyrelsen ønsker en lille hurtig status på situationen i hver afdeling,
herunder plan for bådisætningen for de afdelinger hvor relevant.
Allan: Kap-udvalg, sejles hver onsdag. Cup absolut minimum, Njord i
juni, efter ferine, Samsø rundt for stort set alt hvad der kan sejle-med
sikkerhed fra MHV Andromeda og dsrs,
Allan rykker for svar på ansøgningen som sendt for over en måned siden,
om rigspændingsmålere. Martin sender svar umiddelbart efter
bestyrelsesmødet.
Kristian/Lene:
Pt 7 nye sejlere i år, god forældreopbakning fra de nye forældre.
Børge, Frede og Peter laver checkliste til bådene, samt hvordan bådene
afleveres.
J80 målerbrev. Check med Preben. LH
Axel laver budget til Peter på ønsker
Der skal nyt tovværk på en del joller, skiftes løbende.
Boatmaster ordning sættes i værk – Axel får besked.

Kristian: En kammerat vil forære en lift til RIB. Vi undersøger med
Havnen om muligt med en plads. Og med forsikring.(Heine) Pladsen vil
aldrig være ledig. Evt bytte med lille-hjælpers plads.
Lars:
Nye surfere, 4 nye midaldrene, forældre til børnene. Ønsker samme
budget. Ønsker stadig en parkeringsplads blokeret. Lars sender mail til
Kem om det er muligt.
Lars sender opdateret medlemsliste til Lone
KLM beder om afskyl af sand. Der opsættes udendørs bruser.

Troels: Kursus 15+16/6 dgi fri-ronings kursus. Vi følger dgi-retningslinier.
Pga sikkerhed. Budget uændret.
Niels Chrisitan har afholdt kursus i eget firma.
Troels laver opdateret liste over private kajakker.
Freddy: Juniorhuset roder, men ingen gør det. 29/6 sommerfest. Spørger
til om de må bruge huset. Martin svarer ja selvfølgelig.
Peter: talt om videoovervågning af køkkenet. enighed.
Bestyrelsen har focus på det.
Budget uændret
Rød kajak nu parkeret i hjelme-bed. PF/LH spørger havnefogeden.

Lotte: 43/44 medlemmer af Fruentimmerne. Budget uændret.
Lone: 4 nye pigesejlere, nu 16 medlemmer. Budget uændret.

- fri snak og sparring:
Troels: Skal dsrs med til udvalgsmøder? Umiddelbart nej, da de ikke er en
del af sejlklubben. Allan: sikkerhedsudveksling kunne være ønsket, men
der er godt samarbejde. Troels undersøger om der er et ønske.
Børge: Ønske om ændring af tavle Juniorhuset, så der er nok strøm. Bl.a.
går vejrstation i stå. KLM er i gang.
- snak om et evt. behov/ønske for et sommermøde f.eks. i løbet af august
måned. Kunne f.eks være hvis klubben afholder stævne, hvis en afdeling
har en større aktivitet, hvis en afdeling ønsker det eller af andre årsager muligheden er der hvis ønsket.

