MARSTALSEJLKLUB
Bestyrelsesmøde i sejlklubben 11. oktober 2018 kl. 19:45
Deltagere: Lars Madsen, Kjeld Henriksen, Finn Jakobsen, Asger
Rabølle, Henning Bager, Lars Jepsen, Torben Kyhl.
Afbud: Leif Østlund, Lauritz Nielsen, Sonnich Sonnichsen,
Karoline Thaysen, Henrik-Claus Henriksen.
—————————————————————————————
Dagsorden:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Seneste referat fra bestyrelsesmødet 7. september blev
godkendt.
Økonomi. Gennemgang af balanceregnskab.God likviditet.
Forsikringer. Bestyrelsesansvarsforsikring undersøges.
Roafdelingen deltog i kaproning mod Rudkøbing hvor
dameholdet tabte medens herreholdet vandt.
Ungdomsafdeling. Der har været 4 optimister og 4
piratjoller på vandet om onsdagen. Den nyindkøbte H-båd
har deltaget i tirsdagssejladserne. Motorerne på
følgebådene serviceres af sejlklubben.
Husudvalg. Møde med fru Berg hvor der blev lavet syn og
skøn på skaderne i klubhuset. Vi afventer tilbud på maling
af væge. Udskiftning af lydloftet vil koste 60.000 kr.
Sejladsudvalg. Tirsdagssejladserne er slut efter 18
sejladser med deltagelse af 7- 14 både. Vinderen af årets
sejladser i løb 1 blev Torben Bundgaard i folkebåden
JensSigne. Løb 2 blev vundet af Erik Jørs i 11 meteren
Petrulla.
Ærø Rundt blev aflyst p.gr. af for hårdt vejr.

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Danmarksmesterskaberne for OK-joller blev afholdt i fint
vejr med 52 deltagere fra DK,S,og D.
Rævejagten blev afholdt i det fineste vejr med spisning og
fest om aftenen i et propfyldt klubhus, med underholdning
af de småborgerlige.
Kran/pladsudvalg. Kranen er blevet repareret af Mogens
og Lauritz, m.fl.
Ballonudvalg. Ingen aktivitet.
DM for OK-joller. Regnskab for stævnet er blevet lavet og
resultatet blev et overskud på 35.478 kr. Sponsorstøtte løb
op i 62.000 kr.
Velkomstskrivelse. Under udarbejdelse.
Hjemmeside. Ingen aktivitet.
Brandslukningsudstyr. OK.
Andre udeståender.
a. Projekt vedr. klubhus.
Der arbejdes med sagen.
b. Masteteltet.
Reparation udført.
c. Hjertestarter. OK. Checkes ved lejlighed.
d. Affaldskværn. Installeres.
e. se M
f. Køkkenudstyr. Fundet og afsluttet.
g. Fondsmidler. Vi har fået 25.000 kr. fra Fionia.
Der søges fra Sydfynske.
h. Motorbådsejere. Vi arbejder på foredrag.

Nye aktiviteter:
Udlejning af klublokale.
Prisen for udlejning stiger til 3.000 kr.
Arbejdsplan mm. for udlejningen til næste møde.
Havneplanen.
Kranen bibeholdes som nu til vi ser resultatet af den nye plan.

Forpagtersituationen.
Intet nyt.
Generalforsamling.
Der arbejdes med oplæg til den kommende generalforsamling.
Eventuelt.
Finn meddelte at han fratræder som kasserer i marts 2020.
Mærker til klubbens joller fremstilles.
Julefrokost for klubbens medlemmer afholdes den 8.december.
Pris for mad. 100 kr pr. person.
Fest for alle frivillige.
Dato fastsættes ved næste møde.
Næste bestyrelsesmøde: torsdag 29. november 2018 kl. 19:45
Møde sluttet kl. 23.50.
16.10.18/tk

