Referat af bestyrelsesmøde i SKB onsdag d. 10-5-2017.
1. Godkendelse af referat
Udgået
2. Orientering fra formanden / takt og tone blandt medlemmerne.
Lang snak om medlemmer der ikke føler sig velkomne i
klubhuset, og til klubarrangementer. Konkrete tilfælde fra
standerhejsningen.
Forslag om at ændre praksis på tutarrangementer, så man får
udleveret tallerkner, og eventuelt en seddel hvor der står betalt
eller reserveret på, så det bliver tydeligt at en plads er optaget.
Birger skriver udkast til et indlæg til nyhedsbrevet, der gør det
klart at der skal være plads til alle i klubhuset og ved
arrangementer.
Vi har haft en del brandmateriel der ikke er blevet efterset og
fornyet. Der er indkøbt nyt for ca kr. 7.000 til ungdomshuset
m.m. Vi mangler ombytning af slukkere i klubhuset, og måske 2
til dykker og handikap skure.
Vi har modtaget tilbud om årlige eftersyn fra Falck, pris ca. kr.
3.300 pr. år. Birger forsøger at få det som sponsorat, men ellers
accepterer vi tilbuddet.
Vi bør have øjenskyl på Værftet. Birger forsøger at skaffe det.
Vi har fået tilbud om omtale på netavisen-greve.dk. Vi sender
det videre til udvalgsformænd.
Maling til klubhus, og en del af ungdomshus koster kr. 13.000.

3. Orientering fra kasserer
Alle kontingenter er indbetalt.
Gitte har holdt møde med ungdom, og der er sendt opkrævninger
for jolleleje.
Vi har fået ansøgninger og bevillinger til sponsorater til
Handikap afdelingen fra 2013. Det er et problem for
gennemsigtigheden, at pengene er gået ind på
handikapafdelingens konto, og ikke på hovedkontoen.
4. Fordeling af ansvarlige for udvalg samt Ambassadør nye
medlemmer
Ambassadør for nye medlemmer:
Leif
Dykkerafdeling:
Birger
Handikap:
Iris
Ungdom:
Leif/Iris
Tursejler:
Gitte
Sejlerskole:
Torben
Tutten
Birger
Klubhusudvalg:
Birger
Kapsejlads:
Carsten
Svømmeudvalg:
Carsten
Admiralitetet:
Birger
Webudvalg:
Tim
5. Vild med vand
Iris følger op på om tilskud til ungdomsafdelingen fra greve
kommune er givet til annoncering, eller annoncering og
aktiviteter.
Ungdomsafdelingen har mange aktiviteter.
Sejlerskolen har en skolebåd liggende ved bro 2.
Der sælges mad og drikke ved klubhuset.
Vi mangler tilsagn fra store både til sejlads med gæster.

Carsten kigger på at få lavet en moderniseret klubfolder.
Havnen arrangerer fælles grill for de frivillige efter
arangementet.
6. Jubi planlægning 2017
2 orkestre
Pris 250 pr person inklusiv mad og vin ad libitum
Teltleje ca. 20.000
Musik ca. 10.000
Mad og drikke går op med deltagerprisen
Møde i festudvalget onsdag d. 24 kl. 18.00.
7. Orientering udvalg
Ungdomsafdelingen:
Serviceringen af afdelings ribs var billigere og bedre end ventet.
Vi beder igen om at regningen bliver specificeret til ungdom
eller dykker afdeling.
Der skal aftales en gennemgang af bådene hvor Thomas fra
Tempo både kommer og viser tips og tricks om vedligehold af
bådene.
Vi bliver formentligt kraftcenter for en lazersatsning med støtte
fra DS.
Ungdomsvenlig sejlklub certificeringen skal fornyes.
Der er 4 hold på forskellige niveauer, hvor 1 er begyndere, og 4
er Lazer satsningen.
Vil lave en fast kapsejladsbane til træning, efter aftale med
havnen.
Har haft møde med havnen bl.a. om indretning omkring
slæbestedet.
Handikap afdelingen:
Har kun 8 handikapsejlere, men forsøger at hverve flere.
Vil gerne have datoer for bestyrelsesmøder ind i kalenderen.

Sejlerskolen skal gen-certificeres i DS.
8. Eventuelt / Fastsættelse af mødedatoer resten af året.
Mødedatoer:
Onsdag d. 7/6
Onsdag d. 28/6
Onsdag d. 9/8
Onsdag d. 6/9
Onsdag d. 4/10
Torsdag d. 2/11
Torsdag d. 7/12
Snak om ISettle Mobile pay i baren.
Gitte påpeger, at såfremt klubben betaler et medlem for at udføre
arbejde for kluben, skal der indhentes et tilbud fra et firma for at
sammenligne priser.

