Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14 juni 2017 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering fra formanden
Har fået henvendelse om:
Sejl Sikkert folder fra Stena Line.
Gastebørs langturssejlerne.
Ds holder regelkursus i klubhuset d. 3.- 4. februar 2018.
3. Orientering fra kasserer
Der er problemer med at få forsikringen til at acceptere den nyeste
liste med ændrede værdier på bådene.
4. Modtagelse af nye medlemmer
Iris står for modtagelse af nye medlemmer.
5. Opfølgning Vild med vand (noget vi kan gøre bedre?)
Vi skal sende aktivitetskalenderen til kommunen
(frivillighedscentret) når den er vedtaget om foråret.
Sejlerskolen skulle have været mere synlig, og i nærheden af de
både der sejlede ture.
Mads Kolte Olsen fra DS var forbi, og syntes at vores arrangement
var bedre end de andre 4 havne han havde været i.

Der var overskud på salg af øl, vand, vin og sandwich på ca. kr.
2.800 i Tutudvalget.
Vi efterlyser billeder fra Vild med Vand i nyhedsbrevet.
6. Navneskift Havn (og hvad så)
Vi kan godt skrive Sejlklubben Køge Bugt Greve Marina (Hundige
Havn).
7. Jubi planlægning (smagning vin)
Vinen er godkendt.
Vi har fået tilbud om kanonsalut når flotillen vender ved Mosede
Fortet, Det koster kr. 500. Vi accepterer tilbuddet, og Iris kontakter
Aktive Kanonerer og Mosede Fortet.
Planlægningsmøde onsdag d. 28. juni.
8. Næste nyhedsbrev Grillaften - Sankthans + husk jubi
Skal ud senest tirsdag.
Omhandler kun reminder om jubilæumsfest, husk sidste tilmelding
samt grill til Sankt hans.
Nyhedsbrevet efter skal indeholde at bestyrelsen forventer at alle
klubbens både deltager i flotillen på jubilæumsdagen.
9. Dato for møde ungdom
Bestyrelsen holder møde med ungdomsafdelingen mandag d.19. juni
kl. 20.
Iris udsender dagsorden.
10. Orientering udvalg
Lisa Jørgensen er ny kasserer i Sejlerskolen.

Det nye Tursejlerudvalg har haft deres første tur til Lynetten i
pinsen. Der deltog 25 personer fordelt på 11 både.
11. Eventuelt
Referaterne skal lægges på hjemmesiden.
Vi skal have styr på hjemmesiden den kommende vinter, også hvis
det kommer til at koste penge.

