Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00
Tilstede: Birger Monrad, Gitte Lund, Iris Schiøtz, Bjarke Christiansen, Leif Ulriksen, Torben
Bergenhagen.
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Orientering fra formanden
Der har været planlægningsmøde til vild med Vand. Der bliver bedre styr på prøveture,
styret af SKB. I øvrigt gør vi nogenlunde som vi plejer.

3.

Orientering fra kasserer / godkende Regnskab og godkende budget
Vi godkendte regnskabet for 2018.
Vi gennemgik budgettet for 2019 og blev enige om de sidste ændringer.
Vi skal have undersøgt hvorfor vores elforbrug er så stort. Vi starter med at undersøge hvor
meget strøm der er brugt på varmepumper. Leif henter data ud fra varmepumperne og
Bjarke laver et regneark.

4.

Godkende dagsorden generalforsamling / mangler 1 suppleant samt 1 revisorsuppleant
Mikkel Schiøtz vil gerne stille op som revisorsuppleant.

5.

Forberedelse af indhold til udvalgsmøde
Iris laver dagsorden og indkaldelse samt tekst til nyhedsbrev.

6.

Opfølgning uafsluttede sager
Vi gennemgik status på diverse uafsluttede sager.
Gitte har lavet en liste over hvem klubben har betalt kurser for de sidste 4 år.
Vi skal finde ud af hvordan vi får uddannet nogle frivillige i førstehjælp, i henhold til
kravene ved udadvendte aktiviteter.

7.

Eventuelt
Iris undersøger om vi har en bestyrelsesansvarsforsikring gennem Dansk Sejlunion.

Ungdomsafdelingen:
Er ved at købe en ny Tera jolle.
Den røde Tornado RIB er ved at være slidt op.
Der er oprettet aktiviteter i aktivitetskalenderen.
Holder kursus om tørmad til langtur, og tilbyder det til FTLF. Eventuelt overskud går
til ungdomsafdelingen.
Har inviteret alle SKB medlemmer til arbejdsdag i afdelingen.
Har købt 6 nye SUP’er og laver ophæng til dem på siden af kajakhotellet.
Har kigget på Aira 22 som kølbåd til breddesejlere.
Sejlerskolen:
Der kommer til at være 10-12 elever tilbage på ventelisten når sæsonen starter, fordi
der ikke er instruktører nok i forhold til efterspørgslen.

Referent: Torben Bergenhagen

