Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 2/5 2018 kl. 19.00.
Tilstede: Bjarke Christensen, Birger Monrad, Iris Schiøtz, Gitte Lund, Leif Ulriksen,
Carsten Bernfeld, Torben Bergenhagen.

1. Godkendelse af referat
Godkendt efter et par rettelser.
2. Orientering fra formanden. Herunder forespørgsel fra Peter Toft
vedrørende genoplivelse af pre-sejl hold/samarbejde med Greve
Ungdomsbrandvæsen / infomøde nye sejlere.
Peter Toft’s forespørgsel om pre-sejl hold, det er ok at have et presejl hold af børn som ikke er medlemmer af klubben. Iris giver Peter
besked.
Forespørgsel fra Greve Ungdomsbrandvæsen. De har ansøgt Nordea
fonden om penge til en RIB. Fonden har foreslået et samarbejde
med en sejlklub. De er i forbindelse med Ungdomsafdelingen som
gerne må arbejde videre.
Vi beder Peter arbejde videre med infomøde for nye sejlere.
Ungdomsafdelingens har fremsendt et regelsæt for sejlads i
afdelingen. Regelsættet er hermed godkendt af bestyrelsen.

Forslag om at ansøge Tryg Fonden om en hjertestarter til
ophængning i klubhuset.
Vi synes det er mere naturligt at det er havnen der står for
hjertestartere. Der er muligvis et initiativ i gang om at få en ved
slæbestedet. Iris undersøger om det er rigtigt.
3. Orientering fra kassereren
Der er problemer med inddrivelse af kontingenter m.m. for
restanter.
Køb af plads til Dykkerbåd. Birger og Carsten Seest tager et møde
med Ole havnefoged.
Der er udfordringer med at få det korrekte beløb i tilskud fra Greve
Kommune. Gitte er i dialog med kommunen.
Bestyrelsen drøftede kommentaren på generalforsamlingen, om at
betalingen for databehandling/bogføring er for høj, bestyrelsen er
enige om at betalingen er passende.
Tursejlerne har overtaget opgaven med at kontakte nye medlemmer.
Nye medlemmer med båd skal fra nu af have en stander udleveret
ved indmeldelsen.
Vi sætter prisen på standere ned til kostpris.
4. Fordeling af opgaver / udvalg / ansvarsområder
Bestyrelsens kontaktpersoner til udvalg m.m. er:
• Ambassadør for nye medlemmer minus Ungdom og Handicap
medlemmer er fremover Tursejlerudvalget
• Dykkerafdeling:
Leif
• Handikap:
Iris
• Ungdom:
Carsten/Iris

•
•
•
•
•
•
•

Tursejler:
Sejlerskole:
Tutten
Klubhus og Ungdomshusudvalg
Kapsejlads:
Svømmeudvalg:
Admiralitetet:

Gitte
Torben
Birger
Birger / Leif
Bjarke
Gitte
Birger

Bjarke laver et oplæg til hvordan vores kommunikation på
Nyhedsmail, Facebook, Instagram, Twitter Opslag på broer m.m.
skal foregå.
Carsten lave en velkomstbrochure til nye medlemmer.
Sponsorsøgning behandles på næste møde.
Dokumentstrategi behandles på næste møde.
5. Orientering udvalg
Et SUP udvalg er ved at konstituere sig, med hjælp fra
Ungdomsudvalget.
Ungdom vil spørger om de må lave en sponsorsejlads til Vild med
Vand. Det må de gerne.
Bjarke har delt nyheden om Kajakhotel på Facebook. Der har ikke
givet medlemmer endnu, Bjarke arbejder videre.
Sejlerskolen er fuldt booket denne sæson, og har brugt over
budgettet til forårsklargøring.
6. Eventuelt

Der har været holdt konfirmationer / lukkede fester i klublokalet
imod reglerne. Vi tager emnet op på næste bestyrelsesmøde.
Vi kigger på de fremtidsvisioner m.m. der ligger i dropbox før næste
møde, og tager det op som et punkt på næste møde .
Kommende møder 30/5 og 13/6 kl. 19.00.

Referent: Torben Bergenhagen

