Bestyrelsesmøde i sejlklubben
8. april 2018 Kl. 08:00.
Fremmødte:

Lasse Kjærgaard - Sonnich Sonnichsen - Kjeld Henriksen – Torben Kyhl
– Henning Bager – Lars Jepsen – Finn Jakobsen – Henrik-Claus
Henriksen – Asger Rabølle – Lars Madsen - Karoline Thaysen - Leif
Østlund

Afbud:

Laurits Nielsen

Opfølgning:
a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
b) Økonomi. Gennemgang af drift status. Kontingent opkrævning starter i næste
uge. Det er besluttet, at sejlklubben vil benytte flere bankforbindelser fremover.
c) Roafdelingen har afsluttet vinterens aktiviteter og den første rotur har fundet sted.
Der er købt og modtaget 2 stk bådevogne fra Ærø Maskiner & VVS.
d) Ungdomsafdelingen. Thurø Sejlklub har etableret et koncept for aktiviteter i
ungdomsafdelingen, der minder meget om det vi ønsker i Marstal. Ikke kun
kapsejlads men mange forskellige sociale aktiviteter.
e) Husudvalg. Intet nyt men koordinerer aktiviteter med ungdomsafdelingen.
f) Sejladsudvalg. Kapsejladser starter 1. maj. Nyt annonce layout vil blive benyttet.
g) Plads/kran udvalg. Ophalerprojekt forventes fortsat starte i november 2018. Vi
mangler tegninger på det forventede færdigudseende. Intet nyt siden sidste
møde. Kranen er blevet certificeret af Fyens kran.
h) Ballonudvalg. Her vil Lasse indkalde Torben Kyhl og Janne Skalkam til
brainstorming møde for at udarbejde et idéoplæg.
i) DM for OK-joller. Aktiviteterne kører derud af.
j) Pinsetur. Henrik holder i planlægning og annoncering.
k) Ærødagen/Vild med vand. Er planlagt til at finde sted den 9.6 og afholdes i
Marstal. Vi vil gerne deltage og melder os til.
l) Eventuelt
a. Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt.
b. Eftersyn af hjertestarter. Kjeld undersøger.
c. EU’s persondata forordning. Lasse undersøger.
d. Flere udendørs askebæger ønskes etableret. Leif ordner dette.
e. Bord og bænke til udendørs brug i sommersæsonen. Havnemester
kontaktes for at vi evt. kan overtage nogle brugte. Lars Jepsen?
f. Havnens bruger møde finder sted på Hotel Marstal tirsdag den 10.4. Lars
Madsen, Laurits Nielsen og Leif deltager.

Nye projekter:
1. På GF blev der fremført ønsker fra Ungdomsafdelingen vedr. øget kapacitet til
omklædningsrum. Der er indhentet overslag fra forskellige håndværkere og det blev
aftalt, at vi vil fortsætte med at etablere en løsning med 2 nye lokaler i den gamle
optimistafdeling med hver sin dør ud til nordsiden. Asger/Lars udarbejder en
skitse/tegning, der beskriver løsningen.
2. Der er også fremkommet ønsker fra Ungdomsafdelingen vedr. ændringer i
bestyrelseslokalet. Målsætningen er at der kan laves mad i lokalet, så der skal
laves en plan og et økonomisk overslag for etablering af komfur, køle/frys, vask
med vand og afløb, aflukning til den store lokale, fjernelse af unødvendig andet
udstyr (stole og bord). Kjeld og Lars/Asger er ansvarlige for planen. Der er
indhentet overslag fra forskellige håndværkere og der kan arbejdes videre med
løsningen, når der er udarbejdet en skitse/tegning.

Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 6. maj 2018 kl. 10.00.

Lasse Kjærgaard
Formand

Leif Østlund
Næstformand og sekretær

Finn Jakobsen
Kasserer

Kjeld Henriksen
Klubhus

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde

Henning Bager
Mastetelt

Leif Østlund
Roafdelingen

Asger Rabølle
Ungdomsafdelingen

Lars Madsen
1. Suppleant

Lars Jepsen
Ungdomsafdelingen
Afbud
Laurits Nielsen
2. Suppleant

Karoline Thaysen
3. Suppleant

