Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.00
Tilstede: Birger Monrad, Gitte Lund, Tim Gjerlufsen, Phillip Larsen, Iris
Schiøtz, Leif Ulrichsen, Torben Bergenhagen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Rettet version af referat fra bestyrelsesmødet 6/10 er opdateret og
ligger i dropbox, herefter godlkendt.
2. Orientering fra formanden
Klubkonference 17-18 november i vingstedcentret.
Ansøgningsfrist fra puljer i Greve kommune er d. 14/11.
Forslag om at samle klubbens både i et mindre område i havnen. Vi
indkalder til et udvalgsmøde med de udvalg der har havnepladser,
og finder ud af om der er opbakning.
Vi er blevet tilbudt at købe en havneplads af havnen til
dykkerafdelingens nye båd for kr. 20.000. Havnen vil så betale for
pæle til en bro tæt på dykkerafdelingen. Hvis vi køber pladsen et
andet sted, skal klubben betale for pælene.
Vi beder dykkerafdelingen om at lave en ansøgning til kommunen
om penge til en bådplads.
3. Orientering fra kasserer

Klubbens økonomi er fin.
Vi har 665 medlemmer.
Bøvler stadig med at få styr på forsikringspræmier for 2016-17.
4. Orientering Havkajakopbevaring
Arkitekt-Klaus har tilbudt at betale kr. 20.000 til indretning af kajak
reoler, mod at han får lov til at bygge et indgangsparti på vores side
af skellet. Han vil betale huslejen for det areal der bliver brugt til
indgangen. Der er 2 forslag til udformning af indgangspartiet.
Bestyrelsen ønsker løsning R7.
Birger indkalder til møde med brugerne af grejgården.
5. Orientering Varmepumper / udskiftning af døre udvendig 1 sal
ungdomshus.
Leif har haft møde med Boris om opsætning af varmepumper
På første sal i klubhuset og ungdomshuset. De har givet et tilbud på
ca. kr.33.000 inklusiv elinstallationer og wifi styring.
Vi accepterer tilbuddet.
Terrassedøren på første sal i ungdomshuset skal skiftes, Birger
sætter det i gang.
6. Hjemmeside
Gitte har et forslag til hjemmeside i samarbejde med firmaet
Foreningsadministration Prisen bliver et engangsbeløb på kr. 89.000 nu, og derefter kr. 3.000 pr år.
Vi skifter hjemmeside til foreningsadministration hurtigst muligt,
men beder om at få skriftligt at vi ejer indholdet.
7. Emner til fællesudvalgsmødet
Ny hjemmeside
Koordinering af datoer

8. Gennemgå retningslinjer for udvalg - retningslinjer ligger i dropbox
De enkelte udvalg arbejder videre med retningslinjer for udlån af
både.
9. Orientering udvalg
Sejlerskolen:
Ønsker bedre lys i undervisningslokalet. Birger har fået et tilbud
fra Blynov & co på kr. 8156.
Vi beder Boris om også at give et tilbud.
Vi tager det billigste tilbud, for at få det gjort hurtigst muligt.
Ungdom:
Vil gerne bruge resten af stormkontoen til nye sejl og
opgradering af joller.
Bestyrelsen støtter forslaget.
Har afholdt kredsmesterskab, der var SKB’er på podiet i alle de
klasser hvor vi deltog.
Tera EM er aflyst.
Tursejler:
Sejl og sjov på vandet blev aflyst på grund af for få tilmeldinger
Planer om besøg hos Quantum sejl og foredrag om Auras
langtur.
Handicap:
Arbejder på at få flere medlemmer.
10. Eventuelt

