Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.00
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Orientering fra formanden
Vild med Vand var en stor succes.
Ungdomsafdelingen havde mellem 300 og 400 ude at sejle.
Vi skal være bedre til at koordinere prøvesejladser i kølbåde.
Der var ikke helt styr på udlån af kajakker.
Vi skal overveje skiltning.
Der har været et forsøg på at stjæle en RIB eller motor fra ungdomsafdelingen.
Birger kontakter havnen for en oversigt over hvem der har adgang til ungdomsafdelingen,
og en dialog om hvilke SKB medlemmer der skal have adgang til hvilke faciliteter på
havnen.
Birger og Peter Toft har været til møde med idrætsrådet, som synes at SKB er for usynlige i
forhold til deres arbejde.

3.

Orientering fra kasserer
Der er stadig rod i udbetalingen af tilskud fra kommunen.
Der er stadig et enkelt medlem der mangler at betale kontingent.
Vi har 658 medlemmer. Der har været 47 udmeldinger siden årsskiftet.
125 medlemmer er under 25 år, deraf er 27 aktive i ungdom.
Vi er blevet tilbudt at låne en kajak som kan udlånes til medlemmer. Vi skal lige have
afklaret betingelserne, men vil tage imod tilbuddet, hvis det er samme betingelser som dem
fra Kajakhotellet.
Koden til kajakopbevaringen bliver slået op i klubhuset, så alle medlemmer kan se det.
Handikapafdelingen har en trailer som ikke er omregistreret til SKB. De har ikke tid til at
få den synet den, men konsekvensen af det må være at nummerpladerne skal afleveres.

4.

Hvordan synliggøre vi vores klub bedre / fortsættelse fra sidst
Vi havde en general snak om synlighed, hvilke former for synlighed vi mener, og ideer til
at gøre os synlige.
Vi tager punktet op på næste møde.

5.

Facebook strategi
Vi vil nedlægge SKBs Facebook side, og ønsker at mindst et bestyrelsesmedlem får
administrator rettigheder til, og skal være moderator for, SKB medlemsgruppen.
Leif tager fat i Ken om administratorrettigheder.

6.

sponsorsøgning
Intet at referere.

7.

dokumentstrategi / Iris
Gitte er udpeget som dataansvarlig for klubben.
Gitte og Iris arbejder videre med persondataloven.

6. Orientering udvalg
Dykkerafdelingen fik 4 potentielle nye medlemmer til Vild med Vand.
Sejlerskolen fik potentielt 4 nye elever til Vild med Vand.
Vi skal have skrevet ind i retningslinjer for udvalgene, at klubbetalt kontingent skal
godkendes af bestyrelsen, i hvert enkelt tilfælde Det skal træde i kraft fra årsskiftet. Torben
retter retningslinjerne.
Tursejlernes Sankt Hans arrangement mangler tilmeldinger, overvejer at aflyse.
Ungdomsafdelingens Vild med Vand aktiviteter var lige ved at være for populære til at
afdelingen kunne håndtere det.
7.

Eventuelt
Vi har fået et tilbud om lamelgardiner til klubhuset. Klubhusudvalget arbejder videre.
Ungdomsafdelingen vil gerne købe nye stole og borde til ungdomshuset, det må de gerne.
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