Referat, bestyrelsesmøde d. 8/3 2005.
Til stede: John de Haas (JDH), Grethe Seiding (GS), Palle Røikjær (PR), Niels Buhl (NB),
Mogens Ahle (MA), Jens Erik Jensen (JEJ), Kenny Poulsen (KP), Inge Høj (IH)
Afbud fra: Brian Majlund (BM), Christian Kronow (CK)
1. Godkendelse af referat fra 1.feb 2005 : Intet at bemærke
2. Sailer-net har henvendt sig til os ang. skabelon til vores hjemmeside. Allan Jensen ( webMaster) forklarede kort om Sailer- nets opbygning, samt viste eksempel på en hjemmeside.
Men da systemet ikke er helt udbygget, enes vi om at bibeholde vores nuværende
hjemmeside. Eventuel ændring af hjemmeside kan tages op igen senere.
3. Forslag sommerkalender: Arrangementskalender skal sendes til Jens Erik Jensen.
For nuværende er DM for L 23 fastsat til 4-7 aug.
16. april forårsrengøring i juniorhuset.
4. Rengøring: Der er hyret nyt rengøringsfirma. Dette ses på bedre rengøringskvalitet.
5. Udvalgenes beretning til generalforsamlingen: De enkelte udvalg gav en kort redegørelse
om, hvad de forventede at sige ved generalforsamlingen.
6. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen: JH orienterede om beretningens indehold.
7. Retningslinier for H-bådene: Efter møde mellem onsdags-, junior- og pigeudvalg er
udarbejdet retningslinier for H-bådene. Dette gennemgåes, og med små ændringer ligger
retningslinier nu klar. Der er dog stadig tvivl om forsikringsdækning ved udlån, dette
undersøges af (GS).
Ved udlejning bør der forefindes tallerkner, bestik m.m. i båden. Dette indkøbes af (IH) ved
sejlsæsonstart.
8. Bordet rundt: Bordene er ankommet til juniorhuset, men ikke samlet. 60’erne kontaktes om
de kan klare dette (JDH).(PR) vil skaffe tilbud på stole, og indkøbe disse.
Flagstang ved juniorhuset er knækket i stormen. Skal anmeldes til forsikring. (GS)
Container fra roklubben er stadig ikke solgt. (PR) arbejder videre på sagen.
Roklubben skal til Vejle for at se på ”ny” 4’er.
Dykkerklubben har igen kontaktet os om samarbejde. Bestyrelsen (JDH) vender tilbage ang.
dette.
Indkøb af ny øl-automat: Ny koster 22.000 kr. + moms. Brugt ca. det halve..
Tages op ved generalforsamling.
Hvis der ikke købes ny automat, skal der findes alternativ til salg af klubstander.
Inge Høj

