
Dagsorden bestyrelsesmøde 15.08.22 kl.19.00

!. godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt

2. Formanden orienterer :
a. Mink situationen. Havnen(Lystbådehvanen, Fiskerihavnen og Industrihavnen) har møde
med skadedyrsfirma fredag den 20. Aug. Sejlklubben bakker op om der nu virkeligt tages fat
i problemet,også selvom det koster.

c.status havneudvidelse planen. Der er forsat god dialog med kommunen.

d. Kulturnatten 02.09.22 Klubhus  udlånt til lokalhistorisk, sejlklubben afholder ikke noget,
grundet manglende opbakning, fra publikum, sidste år.

3. Økonomi.Kassereren. Status på fortløbig regnskab godkendt, alt ser ganske fint ud.

Fra udvalgene:
a. Ungdomssejlere. Troels har desværre meldt afbud. Bestryelsen ønsker at udbygge
tilbudet til ungdomssejlds til næste år. Der arbejdes videre til næste best. møde.
b.skolebåd sejlads, skal vi have undervisning denne vinter ?  Lige PT ingen elever, da alle jo
bestod :-) 2 stykker skal sejle skolebåden til onsdagssejlads. Gert vil gerne være underviser
22-23, men vi har ingen kursister. Vi laver et punkt på hjemmesiden, der hedder ny i
klubben, laver en flyer samt et facebook opslag. minj. 12 deltagere.

c. Havnen, dieseltankanlæg. Umiddelbart kommer der ikke tankanlæg.

d.huset, herunder arbejds week end. Husudlån. Der bliver etableret en rengøringskalender
fra nu af. 3. nov. klubhus udlånt til Brugsen vinsmagning. Der igangsættes 1 mere luft/luft
varmepumpe. Udlån af klubhus fortsætter som tidligere, dog med prisjustering.
Arbejdsweekend den 17-18 sep. Program og opgaver følger.

e. status på legeplads og Proviant. Det er en fornøjelse at opleve det "leben" der nu er på
havnen, efter at legepladsen og "Provianten" er kommet.

F. Sejladser, alt kører super, og god opbakning.

Evt.
Klubben vil arbejde vinteren over på at etablere 1-2 turbøjer i nærheden af Faxehus.
Generalforsamling, hvem er på valg? Jøren og Holger er på valg, og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen ønsker meget gerne at høre fra evt kandidater.
Bådoptagning, Kim kommer med datoer snarest.
Nøglebrikker, der bliver opfølgning til generalforsamling.

Referant, Martin Sørensen


