Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00
Tilstede Carsten Bernfeld, Leif Ulriksen, Birger Monrad, Iris Sciøtz,
Torben Bergenhagen, Bjarke Christensen, Gitte Lund
1.

Godkendelse af referat
Godkendt

2.

Orientering fra formanden
Bestyrelsen indstiller ungdomsafdelingen til
klubudviklingsprisen fra Dansk Sejlunion 2019.
Ungdomsafdelingen ønsker at søge sponsorstøtte til indkøb af
J80’ere. Birger snakker videre med dem.
Der er vild med vand planlægningsmøde i klubhuset d. 20/2 kl.
19.00.

3.

Orientering fra kasserer / gennemgang indkommende budget
Der er problemer med at få korrekte tilskud fra Greve
Kommune. Vi mangler omkring kr. 5.000,-. De siger vi har
modtaget dem, det har vi ikke, men de svarer ikke når vi beder
dem dokumentere det. Gitte kæmper videre.
Der er også stadig problemer med at få korrekte opkrævninger
fra forsikringsselskabet.
Banken er begyndt at give negativ rente, så det koster os penge at
have penge stående. Vi kigger på hvordan vi kan komme ud af
det, eventuelt ved at skifte bank.

Greve kommune har ikke vedtaget budgettet for 2019 endnu, og
de indstiller at vi ikke indsender ansøgninger om tilskud, før de
har et nyt system på plads. Derfor ved vi ikke endnu om vi får de
tilskud vi plejer i år.
Vi har modtaget budgetforslag til dykkerklubben. Vi synes ikke
det er rimeligt i forhold til de andre udvalg, at bygge en
overdækning på et år hvor der er så store
reparationsomkostninger på Oktopus. Bestyrelsen foreslår et
budget hvor reparation til grejhuset bliver på kr. 5.000,- og
tilskuddet fra klubben derfor bliver kr. 20.000.
4.

opfølgning Kommunikationsstrategi
Vi er gode til at følge vores kommunikationsstrategi i forhold til
medlemmerne. Vi mangler at sikre at alle udvalg er nævnt i alle
nyhedsbreve og nogle punkter på den eksterne kommunikation.

5.

opfølgning på indkommende forslag klubaften og klubaftenen i al
almindelighed
Vi arbejder på følgende klub arrangementer:
Forslag om en klubevent, hvor vi sejler rundt udenfor
havnen, mens droneførere fra RC klubben optager film.
Iris arrangerer. Dato forslag d. 25/5.
En dag i april og en dag i maj, hvor vi sælger sandwich
med pulled pork i klubhuset. Dresscode kedeldragt og støv
i håret. Temaborde med vedligeholdes vidensdeling. Iris
arrangerer.
Tursejler inspirationsdag, i marts med forslag til korte og
lange sommerture. Bjarke og Carsten arrangerer.
Foredrag om fiskeri for sejlere.
Tørring af kød og grøntsager for langturssejlere.

6.

handlingsplan for klubhuset – udsættes til næste møde

7.

Orientering udvalg
Sejlerskolen har mange flere elever end der er kapacitet til. De
arbejder på at skaffe flere instruktører.
Dykkerafdelingen har købt en ny brugt kompressor.
Der er 200 medlemmer i vinterbadeforeningen, og de har 50 på
venteliste.
Der er kommet nyt medlem i klubhusudvalget.

8.

Eventuelt / fastsættelse af datoer for 1 ½ år
14/2 budget/regnskabsmøde.
7/3 forberedelse til generalforsamling og udvalgsmøde.
12/3 udvalgsmøde.
21/3 forberedelse til generalforsamling.
27/3 Generalforsamling.
28/3 Konstituerende bestyrelsesmøde kl. 18.30 på Køge Bugt
Kro.
Referent:
Torben Bergenhagen

