Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2005.
Tilstede: Bent Jensen (BJ), Palle Røikjær (PR), John de Haas (JH), Mogens Ahle
(MA), Lone Rehnquist (LR), Kenny Poulsen (KP), Brian Majlund (BM)
Afbud:

Inge Høj (IH), Niels Buhl (NB), Grethe Seiding (GS)

Bordet rundt:
 MA er tilfreds med fremmødet til ro-afdelingen. Vil gerne have,
at slæbestedet ikke er så glat. Det blev besluttet, at det prøves at
feje slæbestedet med en stiv kost (1 gang om ugen), for at holde
alger væk. Bådvogn til den ene robåd må smeden se på. MA
sørger for dette. Redningsveste er eget udstyr, - men kan lånes af
klubben de første gange.
 KP beretter, at der er godt fremmøde til onsdagssejladserne.
Dagen efter Njord sejladsen, den 5. juni er der inviteret til Matchrace i flerskrogs-både.

1. Det er vedtaget, at brugerbetalingen for brug af H-bådene (div. forbrug af
materialer) vil være kr. 350,00 pr. person for 1 sæson. Betalingen skal afregnes
direkte til udvalgsformændene KP og IH, som så afregner videre til GS.
Lån af H-båd for 1 weekend koster kr. 1.000,00 som meddeles/betales til GS.
Lån af H-båd i 1 uge i juli mdr. koster kr. 3.000,00 som meddeles/betales til
GS.
2. Brugerbetalingen for robådene vil være kr. 200,00 pr. person for 1 sæson, som
opkræves af udvalgsformanden MA.
3. Vedr. kapsejlads skal der betales kr. 200,00 pr. startende båd for 1 sæson til
dækning af krudt, bøjer, anker, kæder og pistoler. Skal afregnes til
kapsejladsudvalget KP.
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Vedr. kapsejlads om onsdagen i H-bådene: Husk at melde afbud, hvis I ikke
vil gøre brug af den, så andre kan få glæde af at få en tur på vandet!!!
Husk at skrive i logbog hver gang der har været sejlet i H-bådene. (også hvis
der sker noget, så vi kan få meldt det til forsikringen).
4. Sejlerskolen går fint. Der er god stemning og stor interesse.
5. Optimistsejlerne er startet op med 21 sejlende unge mennesker. Der er stor
aktivitet og iver, for at lære at sejle.
6. Regnskabet vedr. søsætningen gav et lille overskud. Der forventes en stigning
v. optagning af både til efteråret.
7. Der er modtaget mail fra sejlerskolen med opfordring til opgradering af
sikkerhedsudstyr på H-bådene.
Der tales om brugerbetaling i juniorklubhuset vedr. badning, da der er et stort
el/vandforbrug. Der kan evt. monteres ”tryk-stop” knap på brusere. BJ vil
undersøge, hvad det vil koste at få installeret.
Der foreslået brugerbetaling vedr. surfer-dragter. Dette tages op til næste
bestyrelsesmøde.
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