Referat, best. Møde d. 2 / 3 2004
Fremmødte: Henning, Kristian, John De Haas, Alex, Palle, John Günter, Kenny og Hardy.
1.

Regnskab 2003.
Henning startede med revisionspåtalen, der siger OK. For det aflagte regnskab
Gennemgang af regnskabet viser, at budgettet for 2003 holder fint.
Aktiver: 3,4 mill. Heraf ca. 400.000,- kr. på bankbogen
Regnskabsposter blev gennemgået med de interne revisorer.
Herunder følgende bemærkninger. Ingen kontingentbetaling til Sejlunionen i 2003, da
den bliver forskudt et år. Ca. 30.000,- kr.
Ved gennemgang af årets afholdte stævner, gjorde revisorerne opmærksom på et
underskud på ca. 10.000,- kr. inden sponsorenes bidrag blev indregnet. Revisorene
mener, at det fremover skal være omkostningsneutralt, således at sponsorpenge
kommer klubben til gode, og ikke fremmede sejlere. En klub, der ønsker vores
medvirken til afholdelse af et stævne, må medvirke til at få sponsorer på banen, samt
indgå en form for underskudsgaranti.
Der skal udarbejdes retningslinier for tilskud til trænere, instruktører, der SKAL
være på plads ved klubaftener, således de er udstyret fornuftigt.
Hennings forslag til næste års budget blev gennemgået, og der var forslag til mindre
ændringer, Henning indarbejder disse.
Kenny undersøger priser på regnskabsprogram til forretningsfører.
2.
Det blev vedtaget, at vor gamle kopimaskine, (der atter er i udu) skal udskiftes, og der
leases en ny. Krav: skal kunne sortere, skrive på for- og bagside, skal kunne
kommunikere med computer.
Endvidere anskaffes en ny FAXmaskine til telefonen.
(hvem)?
3.
Den endelige strategiplan blev gennemgået, nogle få rettelser, og Henning får det
trykt, så planen kan udsendes med indbydelse til generalforsamling.
John De Haas fremlægger den på generalforsamlingen.
4.
Alex mødes med ungdomsskolen torsdag d. 4/3 kl. 1900. mødet er aftalt gennem
Henning.
5.

Hardy udfærdiger indbydelse til generalforsamling efter vedtægterne, plus et punkt, der
hedder valg til havnebestyrelse. Ifølge havnens vedtægter, er der valg hvert andet år,
sejlklubbernes repræsentanter vælges i lige år. Det vil også være praktisk, at de 2 folk,
vi har i havnens bestyrelse, samtidig er i klubbens bestyrelse, så er vi sikret en løbende
information begge veje.

6.

Eventuelt: Surferene har holdt møde, Niels Buhl er stadig formand,
Kristian fremlagde ønske om en Vådstøvsuger og et nøgleskab til opbevaring af nøgler
Til bl. a. ledsagebåde, hvilket er bevilget. Kristian udfører.
Endvidere skal næste nummer af klubbladet udsendes til sponsorer og annonsører.
Hardy.

