Udvalgsmøde torsdag 31.10.2019:
Deltagere: Martin, Peter, Lone, Lene, Lone H. Else, Frede, Freddy, Allan, Kenn, Børge, Lars,
Niels-Christian, Bodil
Afbud: Bent, Axel, Heine, Eva, Jørgen Kragh, Troels

-

bestyrelsen ønsker en lille hurtig status på situationen i hver afdeling, herunder plan for
bådoptagning/bådopbevaring i hallerne for de afdelinger hvor relevant, evt. materiale
reparation over vinteren samt afdelingens bidrag til vinter rengøring af hjælpe bådene:
Børge: Hjælperne kommer ind I hal 2 om lidt, skal vaskes og poleres inden de kommer
ind. Der laves service inden de kommer i Hal 2. Store Hjælper vil være mulig at få ud i
løbet af vinteren.

-

bestyrelsen ønsker en kort præsentation af de ønskede tiltag/udgifter for det
kommende budgetår:
Freddy/roerne: Ønsker flere yngre medlemmer.
Niels-Christian/kajak: Er nu formand for kajak-udvalget, har samlet et udvalg på 3 pers.
Som mødes i løbet af 14 dage, og laver status over økonomi og aktiviteter.
Lars/surfere: Samme antal som sidst år, ca 15, gerne flere. Spørger til voksenredningsveste som nu er låst inde. Lars, Bent, Niels-Christian og Axel mødes og
rydder op sammen i hal 2.
Bodil: Fruentimmerne har 44 medlemmer. Vi opfordrer til at der er åbent for alle. Været
på tur til Uldum Mølle.
Allan/Kenn /kap: Der er nogle af VHF´erne der ikke virker, Bjarne undersøger om nye
batterier er en mulighed, alternativt indkøbes nye. Muligvis ændres lidt på kap-bøjers
placering. Kap-sejlerne mødes 1. onsdag i måneden i vinter til forskellige aktiviteter.
Manage2Sali er indkøbt fra 2020. 16/5 Juelsminde Cup, 13/6 Njord Sejlads, 14-15/8
Samsø Rundt, Tur til Mårup 5-6/9, BYM 26/9, DH-DM 21-23/8. Endelave Rundt.
Børge & Frede: Bådtrailerene skal trækkes ned på Havnen.

Pigesejlerne: Vil prøve at lave “after ski” i vinter, for at hverve flere pigesejlere. 16-17
pigesejlere p.t. Målet er 20 medlemmer.

Juniorsejlerne/Axel: Fremsendt mail, stort deltagerantal. Budgetønsker behandles på
næste bestyrelsesmøde.

- snak om vinter aktiviteter samt evt. behov for de enkelte afdelinger og på tværs af
afdelingerne.

Åben Havn lørdag 13/6 – der er ønske om deltagelse fra alle udvalg.

- planlægning af de fire lørdage i december måned. (allerede på plads er 1. lørdag til
Onsdagssejlerne og 4. lørdag er traditionen tro Evas) Pigesejlerne 2. lørdag, Roerne 3.
lørdag.

- fri snak og sparring.

