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Bestyrelsesmøde d. 7.oktober 2019 kl. 19.00 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Jøren, Annette, Mette, Jan og Åse. 
Ikke tilstede; med afbud: Holger 

 
DAGSORDEN:  
1. Godk. af referat fra sidste møde. 
2. Godkendelse af dagsorden 
Ja, godkendt  
 
3. Orientering fra formand:  
a) økonomi 
Gert informerer at økonomien i banken ser ok ud. Der kommer udgifter, men skulle være 
ok. 
Der er medlemmer som ikke har betalt endnu og det skal der rykkes for. 
Jørn E har set den gamle bærbare computer og tilført et windowsprogram, så den er nu fit 
for fight. den kan bruges til kapsejlads eller andet. 
 
b) arbejdsopgaver.. stort set alle opgaver er udført i år. 
tilbage er terrassetaget, som skal tørre godt inden der skal tagpap på igen. 
Mange har været med på arbejdsdagene. 
der bliver et oplæg til vedtægtsændring – Gert laver oplægget. 
 
c) Skolebåd 
Gert informerede: Jørgen Boots har gang i mange sejlere og de er i gang med 
undervisning i duelighed i løbet af vinteren. Der skal indkøbes et sæt lære bøger – ca. 
1500 kr. 
 
d) klubmesterskab 
Gert informerede: 3 afsluttende sejladser, det var lidt køligt, men det gik fint. Tidligt 
færdige. Ca. 13.00 
3 nye både med, så vi håber de holder ved..og kommer igen til næste år. 
Banzai vandt igen i år.. 
skriv de andre op også….. 
Gert foreslår et nyt beregningssystem til næste års kapsejlads, så det kan blive mere lige 
for alle. 
15 mand til skipperlabskovs som afslutning på årets kapsejladser. 
Jørn E. har stået for al indtastning af resultater, tak for det Jørn 
 
e) plan for generalforsamling, afslutning af årsregnskab 
Åse og Gert sørger for at få alle bilag til registrering så regnskabet kan blive klar til 
gennemgang til vores bilagskontrollanter  
Regnskab klar i oktober til kontrol ult. oktober. Regnskab klar til klubben primo november 
 
Gert – ikke på valg 
Bjarne – ikke på valg 
Mette – ikke på valg 
Jøren – på valg -  
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Annette – på valg – ønsker ikke genvalg. 
Kim – på valg 
Holger – på valg -  
 
suppl. Jan og Åse. 
 
Regnskab skal være klar 11.11.2019 i klubhus 
avisen 5. 11.2019 
 
f) Gert informerer at han skriver et oplæg til bestyrelsens forslag til ændringer…  
 
4. Fra udvalgene: 
a) 
Ungdom : Mette informerer at der har været afslutning og oprydning, mad og diplom 
uddeling. 
der skal hænges hylder op og flyttes, der skal sys poser til sejlene af fibertex ( Bjarne og 
Mette ser på den opgave)  
Vinter aktiviter:    
b) 
Kapsejlads. 
Der skal flere aktive ind i udvalget til planlægning 
 
c) 
 Huset – til næste års arbejdsopgaver: der skal laves en liste til generalforsamlingen 
ALLE skal være med til at lave arbejdsopgaver. Til næste møde,   
 
Standerstrygning: 27/10 kl. kl. 12.00 til fælles med bragt mad. Og stander ned kl. 15.00, 
der er kaffe og kage. 
 
d) Havnen 
Gert informerer.  
Gert og Flemming Juul har været i Dansk Sejlunion omkring uddybning. og er blevet 
rådgivet af FLIDS jurist.  Ved Langelinje i sær er der problemer – bådene hænger 
Der er målt til en forureningsgrad 3 ud af 5, det betyder at det ikke må klappes i havet.  
Der trænger til at blive uddybet.  
 
  
5. Evt. 
intet 
 
Mødet slut kl.: 21.00    
Referent : Åse Dilling-Hansen 
 
NÆSTE bestyrelsesmøde -  mandag 28.10-   regnskab kl. 19.00 

(2019 Bestyrelsesmøder: 14/1+11/2+11/3+8/4+13/5+26/8+16/9+7/10+Generalforsamling: 25/11) 
 


