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Bestyrelsesmøde

Juelsminde Sejlklub

Dato

24 og 27. februar 2012 kl. 15:00 og 18:30

Deltagere:

Bestyrelsen
Niels Buhl NB, Lis Michlenborg LM, Børge Jensen BJ, Marina Lind ML,
Palle Lemminger PL(Referent) Mogens Ahle MA
ML fraværende den 27/02

Dagsorden bestyrelsesmøde.
1. Opf. på ref. sidste møde.
2. Siden sidst.
3. Gennemgang af regnskab 2011 og budget 2012.
4. Generalforsamling/indkaldelse m.v.
5. Strategiplan
6.Evt.

Ad 1.

Referatet fra 25.-02. godkendt til ophæng i klubhuse og på hjemmesiden

Ad 2.

Modtaget påtegning fra de kritiske revisorer til regnskab
Modtaget brev med bemærkninger fra de kritiske revisorer ( gengivet i forkortet form)
1. Vi foreslår bestyrelsen, at der fastsættes nogle enslydende regler for udgifter til fortæring mv. for diverse udvalg.
2. Kritik af brugerbetalingens størrelse eller mangel på for eks. H bådene
3. Samtlige købs bilag anbefales attesteret af minimum 2 personer

Ad 3.

Regnskabet blev udleveret, som det vil fremlægges for generalforsamlingen.
Underskrevet af bestyrelsen

Ad.4

Der vil blive etableret højtaleranlæg så hele lokalet kan dækkes af den talende.
Der skal finde to afløsere til bestyrelsen, div. emner der blev fremsat vil blive kontaktet. Det er et ønskværdigt, at der skal sikres passende præsentation af forskelligt køn
og interesseområde.
Mandag den 27 feb blev pakket indbydelse og regnskab i kuvert til rettidig udsendelse
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
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Ad.5

Strategiudvalget har modtaget bemærkninger, rettelser og indlæg til strategiplanen fra
udvalg og bestyrelsesmedlemmer.
Planen ligges herefter på hjemmesiden for debat blandt medlemmer.
Sidste rettidige mulighed for rettelse, tilføjelse osv. er fastsat til dagen før generalforsamlingen den 19/03.
Herefter vil strategiplanen blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen.

Ad.6

Der var ikke flertal for kontingentforhøjelse; men det skal nævnes på generalforsamlingen, at der må imødeses forhøjelse til næste år.
Afgående bestyrelsesmedlemmer opfordres til at udforme en funktionsbeskrivelse
over de hidtil varetagne opgaver, således at de kan videregives til kommende medlemmer, der skal varetage disse funktioner.

Godkendt dato

