Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 25 januar 2018 kl. 19.00
Tilstede: Tim Gjerlufsen, Carsten Bernfelt, Iris Schiøtz, Leif Ulrichsen, Birger
Monrad, Gitte Lund, Torben Bergenhagen.
Til orienteringen: Thomas Thule.

1. Orientering fra Thomas Thule vedrørende sauna Afsat ½ time
derefter gennemgang og eventuel godkendelse af sponsorat
Thomas orienterede om baggrunden for opsætning af sauna.
Derefter diskuterede bestyrelsen forslaget.
Vi går ind for forslaget hvis:
Vi får en skriftlig bekræftelse fra Greve Marine, på at
vi ikke skal betale grundleje samt at de står for
anlægsudgifter, eksklusiv elinstallation.
At vinterbadeforeningen accepterer en pris der sikrer
at SKB Ikke får underskud, samt at de betaler årligt
før starten af hver vinterbadesæson.
2. Godkendelse af referat inklusiv referat fra generalforsamlingen.
Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. november er godkendt.
Referat af generalforsamlingen 2017 er godkendt.
3. Orientering fra formanden
Vi køber en ny projektor til klubhuset, med beslag til
loftmontering i undervisningslokale og klublokale samt et lærred
til klublokalet.
Iris, Leif, Torben og en til fra Ungdomsafdelingen deltager på
DS generalforsamling d. 17/3.

4. Orientering fra kasser
Gitte fremlagde det foreløbige regnskab for 2017.
5. Hjemmeside
Der efterlyses aktivitet fra udvalgene på hjemmesiden, og
indhold til nyhedsbreve.
6. eventuelt opdatering af regler for brug af klubbens både
Iris har samlet inputtene. Udkastet skal forelægges for
Handikapafdelingen og Sejlerskolen skal opdatere med
kontaktoplysninger.
7. Orientering fra udvalg
Sejlerskolen har søgt om gencertificering hos DS.
Tursejlerudvalget har holdt flere gode arrangementer med god
deltagelse.
Klubhusudvalget har købt nye køleskabe til køkken og bagrum.
Ungdom har vintertræning med op til 15 deltagende.
Har fået 2 nye sit on top kajakker. Er i gang med service på
følgebåde, har fået en ny træner 4 skal til VM I England.
Udvider antallet af træningsdage til 4 dage + voksensejlads, +
sejl på tværs.
8. Eventuelt
Leif har talt med Dansk Søassurance om at få et tilbud på
klubbens forsikringer.
Kommende møder 15/2 og 19/3 kl. 19.00.
Referent: Torben Bergenhagen

