28-10-2019

Fakse Ladeplads Sejlklub
Bestyrelsesmøde d. 28.oktober 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Annette, Mette, Holger og Åse.
Ikke tilstede; med afbud: Jan
DAGSORDEN:
1. Godk. af referat fra sidste møde. Godkendt med en enkelt rettelse.
2. Godkendelse af dagsorden
Ja, godkendt
3. Orientering fra formand:
a) regnskab, budget
gennemgået og budgetforslag er lavet.
b) opfølgning til generalforsamlingen; på valg;
Annette – ønsker ikke genvalg
Jøren – ønsker genvalg
Kim - ønsker genvalg
Holger – ønsker genvalg
Der skal arbejdes på at få udskiftning i bestyrelsenc) Forslag til vedtægts ændring. Gennemgået bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
vi har besluttet ordlyden for 2 punkter der sendes med ud til indkaldelsen.
4. Fra udvalgene:
a) ungdom ved Mette
5.12.2019 kl.17-19 ungdomsteori
Gert meddelte, at der nu endelig var kommet en tilkendegivelse om at vi gerne må have
gummibåden i containeren ved Ungdomsskolens bådehus. Så det var en god nyhed.
b) Kapsejlads – intet nyt
c) Huset.
rengøring er påkrævet. Der skal laves et team. Og faste uger med rengøring og hvad der
skal gøres.
man kan nå det endnu med klubarbejdet.
14.11.2019 klubhuset udlånt til Superbrugsen Vinsmagning
8.12.2019 kl. 14.00 til ca 16.00 Glögg og æbleskiver med det hele.
d) Havnen orientering ved Holger.
Der ønskes en dybdemåling af havnen
e) skolebåd:
Jørgen Boots har teori aften . Gert skal holdes orienteret
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Evt.
på torsdag 31/10 skal der lægges pap på terrassen. Det har været tørvejr i 3 dage, så
Nu er det nu.
kl 9Mandskab ønskes.
Gert, Bjarne, Holger?, Jøren?, Henning?
Gert køber pap og tilbehør.
Vindmåler skal ned samme dag. Der skal sættes nye batterier i. Bjarne og Jøren

Mødet slut kl.: 21.00
Referent : Åse Dilling-Hansen
NÆSTE møde er generalforsamling mandag 25/11 – best. mødes kl. 28.00
generalforsamling er kl. 19.00
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