
Bestyrelsesmøde 03.05.22 kl.19.00

Referat     Fraværende: Troels

Godkendelse af referat fra den 4. april og dagsorden.

På dagsorden fremover skal der tilføjes opfølgning fra sidste møde.

1. Jubilæum, status program, musik, mad.

Deltagere 51 stk i alt. Indbetalt dkr 12.750,00 + 15.000 fra regnskab =  samlet  27.750 for dagen.

Musik er booket, 10.000 betales kontant på dagen. 4 pers i orkester, musik starter kl. 21.00 og

spiller til kl. midnat. Åse har skaffes mad til dkr 200,00 pr kuvert til buffet, forret og hovedret.

Service klares af Åse og Kim + pynt og pjat. Øl på fad sørger Kim for. Åse og Elo indkøber vand.

Gert står for indkøb af vin. Lyskæder til belysning bestilles af Kirsten. Afdækning af terrassen med

presenning – Gert er tovholder. Varme og el varmere kommer Rune med på dagen.

Aktiviteter – nu må Susanne da snart kontakte Kirsten.

Møde vedr sidste detaljer den 17. maj kl. 19.00 i klubhuset.

2. Formanden orienterer:

a. Arbejdsweekend  7-8. maj:

Arbejdsopgaverne blev gennemgået og nedskrevet af Jøren. Tovholder på dagen er Jøren og

Troels. Utter420 blev solgt til Johnny Sørensen for dkr 2.000 – sejlene var intet værd.

b. Havnens Dag:

Skal der være Åbenbåd og hvis ja, skal de over og ligge lige ved klubhuset. Der skal efterlyses

hjemmebagte kager som kan sælges på dagen. Åse udsender dato, tid og personer som kan

afvikle deres frivillige arbejde for klubben.

c. Sejlerskole:

7 har været til teoretisk prøve og alle bestod. Der vil blive praktisk prøve i slutningen af juni

måned. Gert er tovholder når skolebåden kommer i vandet. Knud-Georg har meldt sig som

hjælper på skolebåden. Der er lavet nyt ror til båden og Johnny er ved at montere beslag.

4. Økonomi, ved Kirsten.

Kirsten ytrede bekymring for betaling for drikkevarer i kontanter i køleskabet i klubben.

Udregning på evt spild vil der blive regnet på til næste best.møde. Alle medlemmer som endnu

ikke har betalt kontingent er rykket, Ungdom er der sendt kontingent opkrævning ud til.

Masteskuret – betaling af masteopbevaring – antallet kan sættes op.

5. Fra udvalgene :

a. Huset: Rengøring af huset inden jubilæet, opsætning af håndklædeholder på toiletter. Billiard

bord vil blive fjernet til første der skriver på FB. Rengøring udenfor huset.

b. Ungdom. Troels var fraværende. Bestyrelsen mangler visioner, og alm status for afdelingen.



c. Tur og Kap: Indbydelse til Pinsetur er udsendt, går til Stege. Trim-ind er afviklet den 7. maj. Møn

Rundt by Night – tilmelding er nu mulig. Onsdags kapsejlads er opstartet.

d. Havnen: Kim tager kontakt til jysk vognmand for tilbud på optagning af både fremadrettet.

6 Evt.

Gert sejler ud med aske efter medlem af klubben mandag den 9-. maj.

Tømmerflåden er taget op af vandet.

Rigmåler kan lånes af Kim P.

Røde Korslejr ved Feddet uge 30 – Martin laver et opslag

Svend Gerner – delt ønske om sørednings båd til FLSK – møde hvor Gert deltager.

Åse – torsdag den 5. maj – Autocampere på havnen.

Åse – Brik nøgle system – systemet udgår og produceres ikke mere. Forsøger at indkøbe det som der

måtte være på markedet. Bestyrelsen må kigge på nyt system fremover.

Kim – mink status. Havnen arbejder stadig på at få dem udryddet.

Husk næste best.møde den 17. maj kl. 19.00 for de sidste detaljer til Jubilæumsfesten.


