Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 31. oktober 2018 kl. 18.00
Tilsede: Leif Ulriksen, Bjarke Christensen, Birger Monrad, Gitte Lund,
Torben Bergenhagen, Iris Schiøtz.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering fra formanden
Snak om opstilling af kandidater til havnebestyrelsen.
Der er møde om ny Idræts, Frivillig- & Kulturpolitik på kommunen
onsdag d. 7/11.
Vi flytter fællesudvalgsmødet til torsdag d. 15/11.
Vi holder generalforsamling onsdag d.27/3 og standerhejsning d.
14/4.
3. Orientering fra kasserer
Gitte efterlyser at bestyrelsen tjekker deres kontaktinformationer på
hjemmesiden.
Birger undersøger hvor vi kan få lavet nye logo-klistermærker.
Vi holder intro møder for nye medlemmer 2 gange om året. Emnet
tages op på fællesudvalgsmødet.
Ungdomsafdelingen har sendt flere ansøgninger til kommunens
puljer, bl.a. til etablering af y-bomme til fortøjning, nye joller,
talentudvikling og kajakker.

Det er stadig svært at komme i kontakt med forsikringsselskabet. Vi
mangler svar på hvordan vi får rettet forsikringssummer.
4. Forberedelse af udvalgsmøde
Vi skal diskutere aktivitets-datoer, handlingsplan for klubben, møde
med nye medlemmer, opfordring til at afdelingernes medlemmer
deltager i klubbens generalforsamling og eventuelt stiller op som
bestyrelsesmedlemmer.
5. Kommunikationsstrategi Fortsat fra sidst
Udsættes til næste møde.
6. dokumentstrategi / Iris – Status
Gittte og Iris har lavet en del, og er færdige til næste møde.
7. Lave handlingsplan for klubhuset – oplæg
Birger er i gang med et udkast, emnet tages op på
fællesudvalgsmødet, for at få input fra udvalgene.
8. Orientering udvalg
Dykkerne har et problem med at der skal skiftes et filter som koster
kr. 30.000 på kompressoren. Den lænsepumpe der sidder i Oktopus
virker ikke rigtigt.
Alle medlemmer af Tursejlerudvalget er trådt ud. Bestyrelsen tager
det med beklagelse til efterretning.
Ungdom er glade, for at der er lavet varme på 1. sal. i
ungdomshuset. Der er fuld gang i vinterkurser.
Klubhusudvalget har udsat noget af istandsættelsen af klublokalet til
foråret.
Hele holdet bag navigationsundervisning i Sejlerskolen, har trukket
sig. Torben og Leif gennemfører undervisningen denne vinter. det
betyder at vi mangler en bådsmand og en instruktør til sæson 2019.

9. Eventuelt
Standernedhaling:
Michael, Leif, Birger laver mad.
Gitte laver opslag til nyhedsmail.

Næste møde d. 22/11.

