Referat, bestyrelsesmøde d. 3/2 2004.
Til stede: Alex, Palle, Henning, Hardy.
1. Møde med ny kasser.
Bestyrelsen har fået henvendelse og tilsagn om, at Brian Majlund godt vil afløse Henning
som klubbens kasser. Derfor havde bestyrelsen indbudt Brian til dette bestyrelsesmøde, så vi
kunne få hilst på hinanden.
Brian fik forevist regnskab fra de tidligere år, for at få en ide om hvad han går ind til.
Brian er revisor, og en enig bestyrelse vil indstille ham som den fremtidige kasserer på
generalforsamlingen.
Den evt. fremtidige arbejdsgang aftales mellem Brian og forretningsføreren.
2. Opfølgning på strategimøde.
Her mødte John De Haas, John Günter, (revisorer) Inge Høj, (Pigeudvalg) Eva (husudvalg)
Kenny (kapsejlads), Jens Erik (joller, ungdom), Arne (stævneudv), Niels (surfere), Jørgen
Kragh (60’erne).
Alex bød velkommen, og vi tog en runde ”bordet rundt”, forbi at få tanker og ideer frem.
Her er et kort resume:
JENS ERIK: Samlede annoncer i dagspresse, Familiekontingent, Slæbested.
ARNE RHODE: Peger på klubbens formålsparagraf. Bedre kommunikation
bestyrelse/udvalg. Rekruttere folk, (vil du nyde, så yd.)
JØRGEN KRAGH: 60’erne tilbyder hjælp (Hardy kan evt. formidle)
NIELS BUHL: Surferne har mange nye medlemmer, efterlyser målsætning,(mere
kapsejlads f. eks.) Har også ældre medlemmer (arbejdskraft) Efterspurgte et tilskud ved
deltagelse i stævner.
JOHN GÜNTER: Initiativet til fremtidige mål ligger i UDVALGENE, understøttet af
bestyrelsen. Efterlyser flere deltagere i arrangementer. Det er vigtigt med gode rammer.
Efterlyser arrangement for nye medlemmer, (præsentation af klub, bestyrelse, udvalg mm.)
Måske endnu mere information på hjemmeside eller pr E-mail.
Påskønnelse for indsats i klubben.
HENNING: Det har intet formål at have en stor kassebeholdning, der bør investeres klogt og
rigtigt. Kursusdeltagelse som leder finianceres af kommunen.
Evt. sammenarbejde med Hellebjerg Idrætsefterskole
Mere aktiv sponsorsøgning – Nyt udvalg? – sponsorer skal have noget for pengene.
JOHN DE HAAS: Forhold til pressen. Vi skal selv sætte fokus på klubben. Formidling til
pressen kunne måske klares af forretningsfører.
EVA: Ved fremtidige arrangementer skal det fremgå af kalenderen, hvilket klubhus, det
foregår i. Ang. Nye medlemmer, kontakt til ungdomsskole, kommuneskoler osv.
3. HVORDAN KOMMER VI VIDERE ?
Stævneudvalg ER til rådighed ved afholdelse og tilrettelægning af ALLE stævner.
Fremtidige bestyrelsesmøder: Bliver afholdt den første tirsdag i hver måned, og
udvalgsformænd (evt. en repræsentant) deltager.

Der vil være en nogenlunde fast dagsorden:
1 Gennemgang af referat fra sidste møde.
2. Økonomi
3. Bordet rundt
4. ???? ect.
EVT.
4. KONKLUTIONER
Jens Erik arbejder med avisannonce
Henning arbejder/regner på familiemedlemskab
Alex får møde med Hellebjerg aftalt (17/2) med henblik på søsportsaktiviteter og
sejlerskole.
Mødet fortsætter: Tirsdag d. 10 / 2 kl. 1900.
Hardy

