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Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2020 kl. 19.00 
 
Tilstede: Gert, Bjarne, Kim, Holger, Kirsten, Troels og Åse. 
Ikke tilstede; Jøren 
 
Dagsorden : 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra februar 2020: 
Godkendt 
 
3. Referent. 
Kim laver referat. 
 
4.  Formanden orienterer: 
 
a. Arbejdsweekend. Hvad skal der laves: 
 Male i det nye værksted indenfor, male gavl og port hvis vejret er til det. 
 Andre opgaver bliver besluttet i weekenden.  
  
b. Havnens dag ref. Fra første møde. Hvad stiler vi med:  
Gert foreslår Musik og at vi sælger kaffe og kage. Evt. madpakkevognen der sælger 
sandwich eller andet spiseligt.   
Ungdomsafdelingen har sejleraktiviteter på havnen, Dykkerne kommer, samt Brand & 
Redning  
 
c. Orientering om første kapsejladsmøde 25.marts:  
Der er skrevet bredt ud til alle klubbens medlemmer og Gert vil præsentere nyt 
målesystem. 
Flere har allerede meldt positivt retur.  
 
d. Fondsansøgninger:  
Gert har sendt flere fondsansøgninger (4 fonds og 1 sponser) 
Der er søgt til 4 stk. nye påhængsmotorer 40.000kr 
 
e. Lokale og ungdoms tilskud: 
Skal søges senest 1 april. Gert, hjælper Kirsten.   
 
f. Afvikling af bogholder:  
Grunden vores nye kasserer struktur stopper vi samarbejdet med vores bogholder 
Gert opsiger bogholder 
 
5. Kasserer orienterer om økonomi: 
Kirsten får adgang til sejlklubbens konti 10 marts, herefter overtager hun betalinger.  
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6. Forslag om klubaftner, ved Kirsten: 
Tema aftner for nye sejlere, hvordan man sejler i havnen, fortøjning, lægge til og fra, Brug 
af mastekran, sejl og rig. Kirsten kommer til første kapsejladsmøde og fortæller lidt om 
aftnerne.  
 
7. Fra udvalgene_ 
 
a. Klubarbejde administration, ved Jøren: (men syg i dag) 
Er kommet godt i gang, der er flere tilmeldinger.   
 
b. Ungdom, ved Troels: 
Svømning er booket i Faxehallen 22 marts.  
Tømt ud i badeværelset og herefter bliver resten flyttet op i ”det nye” sejlerskur 
 
c. Havnen: 
Generalforsamlingerne blev afholdt 29 februar (og der blev indført ”Klubarbejde”) 
 
d. Sejlerskolen:  
Der kommer fast mellem 4 og 6 elever pr gang. (afholdes hver anden uge) 
  
e. Huset, hvem vil sørge for at få serviceret varmepumpen: 
Troels undersøger det.  
 
Evt: 
Min forening App ( Troels ser på App´en og fortæller om det bestyrelses møde) 
 
Åse: Har fået en mail fra Flemming Juel omkring et ”fyraftensmøde” torsdag d. 12 marts 
2020 Hvordan vi om medlemmer fra havnen ind i klubberne. ( Åse Deltager )  
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
 
Mandag den 6. april kl. 19.00 
 
 


