Referat af bestyrelsesmøde den 28. februar 2007.
Tilstede: Palle Røikjær (PR), John de Haas (JH), Bent Jensen (BJ),Brian Majlund (BM), Lone
Rehnquist (LR), Kenny Poulsen(KP),Jytte Dyrgaard (JD), Freddy Frederiksen (FF),
Else Falkenberg (EF) Niels Buhl (NB), Jørgen Kragh Jørgensen(JK), Uffe Pedersen
(UP).
Afbud: Else Røikjær, Allan Jensen, Jens Erik Jensen,
1. Godkendelse af referat fra mødet den 29.11.2006
Godkendt.
2. Opfølgning på referatet dem 29.11.2006
Orientering toges til efterretning.
3. Stormfloden den 1. november 2006, skaderne på klubhusene samt stormskaderådets
reaktion.
Skaderne på klubhuset er anmeldt til stormskaderådet, der har godkendt skaden. det
overvejes om der skal lægges nyt gulv eller om der kan udføres alternative løsninger. Det
videre forløb aftales med arkitekt Jørn Ginnerup.
4. Nyt el på havnen, betaling af el-forbrug.
I forbindelse med stormfloden den 01. nov. 2006 er alt el på havnen beskadiget, og
havnebestyrelsen har besluttet at udskifte el og lys på alle broerne. Der vil herefter være et
el- stik til alle fastliggere. Betalingen for el er under forhandling med havnebestyrelsen.
5. Retningslinier for indkøb til klubben.
Der skal udfyldes bilag med tydelig beskrivelse af materialer og til hvilken aktivitet / båd
der er indkøbt til. Endvidere bedes påført hvilket udvalg det vedrører og tydelig navn
påføres også bilaget.
6. Hedensted Kommune forespørger om sejlklubben vil deltage i et tilbud –
sommerarrangement for skolebørn i ugerne 27 og 32.
NB arbejder videre med denne opgave og forestår tilbagemeldingen til kommunen.
7. Generalforsamlingen den 13. marts 2007.
Kort orientering om bestyrelsens forslag til beretning. Orientering toges til efterretning.
8. Orientering og JH & M temadag den 20. januar 2007
JH orienterede kort om temadagen. Orientering toges til efterretning.
9. Bordet rundt.
• ”Trekantens Matchrace Center” Har sendt et oplæg til deltagelse i TMC med f.eks. både i
Juelsminde. KP arbejder videre med dette projekt og giver TMC en tilbagemelding.
• Et af JD udarbejdet forslag til registrering af sponsorstøtte blev godkendt.
• FF orienterede om forestående mini-hal byggeri til opbevaring af robådene.
• NB orientere om surfer-træningsstævne den 1. weekend efter Påske.
• UP fra ungdomsafdelingen efterlyser trænere til optimist-sejlerne. Interesserede forældre
anmodes om at meldes sig. Endvidere orienteres om start på ny sæson. Mapper er lavet
med diplomprogram + alternativ træning.
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