Referat, Bestyrelsesmøde 01.03-22 kl.19.00

Deltager i mødet;
Gert Bøyesen
Troels Christensen
Kirsten Mikkelsen
Martin Sørensen
Kim Pedersen
Åse Hansen

1. Godkendelse af referat og Dagsorden. Godkendt

2.Jubilæumsfest, status. Program, musik, bespisning etc.
Invitation sendes ud på mail, hjemmeside og ophængt i sejlklubben,
Troels designer. Sendes ud senes d.18. marts
Invitationen skal beskrive folk skal skrive ”Jubi” og medlem nummer, ved
betaling på konti 6070 000133162
Starter kl.15, mad kl.18, ”fest” kl.21
Medlemmer må tage påhæng med.
Betalt inden den 21.4

Afventer tilbud fra Madsynergi
Andre firma kan tilbyde delikat grillet gris
Kim står for isdessert
(slagter kan lave helstegt passegris for 200kr. per næse)

Op pyntning af bådhuset, frivillige timer
Pris for deltagelse (mad og et par drinks) 250 kr.

Kim kender duo, de tager 10.000kr. for tre gange 45 minutter

Kim hører om borde og stole

Toiletter i klubben bruges

3.Formandden orienterer:
a. Havnens dag, der er udsendt invitation til 16.03 kl.19. har vi noget bud på
hvilke foodtrucks vi kan invitere?
Harmonika spiller kommer
Nordea sponsorer muligvis 5000 kr. igen i år
Pandekagevogn kommer
Kaffe og kage fra klubben, søger bevilling til salg af alkohol (Gert)
Hotdog vogn fra Ringsted
Kan låne pølsevogn af Michael Møtrik her i Faxe Ladeplads

b. Kajakklubben ønsker et koordineret samarbejde med flsk. om etablering af
flydebro til isætning af kajakker og joller.
Ny egner (Stenberg ejendomme)
Møde mellem kajakker og ungdom d.12. eller 13. marts

c. diverse fra møder om havneprojektet.

Begejstring fra det kommunale
Stenberg ejendomme har henvendt sig til designer, kan godt blive
finansiel
Tidligst 1½ / to år til start

4. Økonomi V. Kirsten.
Frivilligt arbejde er blevet rettet og inddrevet

5. Fra udvalgene:

a. Huset.
Tagrender opsættes op, opgave iværksat
VSS kigger på vandhane og andet

b. sejlerskolen.
Ca. 7-9 deltager

c. Ungdom, vi skal modtage ungdomslederprisen den 28.03-22, hvad gør vi?
Strategi for ungdomsafdelingen fremover.
Kl.19 i Kultunariet
Vision for ungdommen
Ny motor bliver købt

d. Kap og tur sejlads.
Holder møde d. 9. marts

Mangler melding fra Holger om Kap både er gratis, der mailes til
Flemming

E. Havnen. Søsætning mm. Havnebestyrelsens fremtid og handlekraft.
Søsætning er klaret
Der mangler datoer for optagelse
6. Evt.
Indførsel af månedligt nyhedsbrev, opgaver kan informeres igennem der,
andre fællesskaber
Martin tilbyder indkøb af Trapez og 405 jolle ca. 2000 kr. eventuelt udlån
til medlemmer i klubben, bestyrelsen vil hellere fokusere på nuværende
joller.

