Bestyrelsesmøde i sejlklubben
3. april 2016 Kl. 10:00.
Fremmødte:

Lasse Kjærgaard - Jens Lindholm – Torben Kyhl – Henning Bager –
Sonnich Sonnichsen - Jesper Christensen - Leif Østlund

Afbud:

Steffen Bach – Kjeld Henriksen - Lars Madsen

Gæster:

Susanne Pilegaard – Anna Høj

Opfølgning:
a) Ballonens næste nummer bliver uddelt i løbet af denne uge. Der kommer
yderligere to Balloner i 2016, omkring den 15. juni og 15. oktober. De fremsendte
referater er ofte for lange og svære at redigere i for Susanne og Anna. Vi vil prøve
at lave nogle korte konklusioner og ellers lægge referaterne på
hjemmesiden.(feks beretninger fra general forsamlingen). Som noget nyt i næste
nummer kommer der nogle korte nyheder og informationer under rubriken ”Kort
nyt”. Jagt på nye annoncer er svært og lidt utaknemmeligt. Vi vil alle prøve at
tipse redaktionen omkring nye kandidater og Jens vil bistå redaktionen. Hvordan
kan vores medlemmer benytte sejlklubbens lokaler udenfor sommerperioden?
Succeshistorier med Ro-afdelingen og MandeMadklubben kan måske bruges,
som inspiration for andre grupper af medlemmer.
b) Udvalgsoversigten er opdateret og ligger på hjemmeside. Festudvalget fortsætter
med Laila Eriksen som leder. Optimistafdelingen mangler fortsat en
leder/instuktør. Sonnich følger op på værktøjssituationen i den gamle
traktorgarage ved at kontakte Lars Kjeldgaard.
c) Certificering af kran og nye åg er gennemført. Diverse mangler (relæ og styrekasse) bliver udbedret. På bestillingssedel skal det fremgå at kranarbejde udføres
på bådejerens eget ansvar.
d) Havnemestermøde blev afholdt den 22. marts. Lasse, Laurits og Leif deltog fra
Sejlklubben. Godt møde med oplæg til dialog både fra havnemester Christian
Ørndrup og formanden for teknisk udvalg Lennart Mogensen. Sejlklubbens krav til
kommunen preciseres nu af Sonnich og Lasse og brev til kommunen udarbejdes i
løbet af april. Rosbæks overslag skal ligge til grund for projektets økonomi.
e) Hjertestarterkursus afholdes tirsdag den 26. april kl 18.00 til 19.30 i Sejlklubbens
lokale. Der indrykkes annonce i ugeavisen. Keven Nielsen fra ”Kunsten at redde
liv” laver gennemgang af hjertestarteren og kommer ind på både teori og praksis.
f) Husaktiviteter. Lakkering af gulv er gennemført. Kakler i køkken skal udskiftes og
fliser i vindueskarme skal udbedres efter vinduesudskiftning.

g) Jens informerede om kommunens bevilling af lokaletilskud. Kommunens tilskud
er gjort afhængig af hvor mange ungdomsmedlemmer vi har.
h) Resultatet fra Sommerfesten viser et flot overskud på cirka 20.000 kr.

Nye punkter:
1. Oprydningsdag. De udendørs arealer skal gennemgås og ordnes. Hanne Lindholm
laver en sedel med ting, som skal ordnes i Klubhuset. Terassemøblerne rengøres.
Roerne ordner og rengør lokalerne i Ro-afdelingen. Vinduer skal pudses overalt.
2. Standerhejsning. Vi regner med at Niels Erik Kjøller Pedersen sætter standeren og
at Dannebro også kommer til tops. Laila står for det kulinariske indendørs.
Flagsætning starter herefter frem til standernedtagning i september, med
undtagelse af de tre sommermåneder hvor vores forpagter står for flag op/ned.
Tegningsliste fremlægges til deltagerne til frokosten. Vandrepokale uddeles.
3. Kapsejlads. Der skal findes en eller to dommerbåde. Sven Vølund Hansen og Peer
Borge er villige til at hjælpe med det praktiske, administration og registreringer.
4. Optimistsejlads. Henstilling om hjælp kommer i ugens annonce. Nogle forældre er
positive overfor at hjælpe med praktiske ting, men ingen underviser fundet endnu.
Eventuelt:
Jesper synes der skal arrangeres Pinsetur igen. Leif kontakter Henrik Henriksen og
hører om han vil gentage succesen fra sidste år.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til lørdag den 30. april kl. 10.00.
Mødet blev hævet kl. 11.30

Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal
det være sekretæren (denne gang Leif) i hænde indenfor det første døgn efter modtagelse
af referatet. Indkommer ingen kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket
bekræftes ved underskrivning ved næste mødes begyndelse.
Referent Steffen Bach/ved Leif Østlund
Fremmødte ved bestyrelsesmødet d. 3. april 2016:

Leif Østlund
Formand

Lasse Kjærgaard
Næstformand

Jens Lindholm
Kasserer

Afbud
Steffen Bach
Sekretær

(se Formand)
Leif Østlund
Ro-afdeling

Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Afbud
Kjeld Henriksen
Klubhus

Henning Bager

Jesper Christensen
1. Suppleant

Afbud
Lars Madsen
2. Suppleant

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

