Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gitte Lund, Helle, Bjarke Christensen, Leif Ulriksen, Carsten
Bernfeld, Birger Monrad, Torben Bergenhagen.
Vi startede med at John fremlagde sin sag om manglende havneplads.
Bestyrelsens svar var at det ikke er noget vi direkte kan påvirke, det er
en sag for havnebestyrelsen.
1. Godkendelse af referat
Referater fra 21. marts og 3. april blev godkendt.
2. Orientering fra formanden
Intet at referere.
3. Orientering Kasserer
Vi har 704 medlemmer. Der er 34 udmeldte, og 42 nye.
Der er udlejet 7 kajakpladser. De 3 er nye medlemmer.
Ungdomsafdelingen vil gerne bruge Kaptajn Blom redningsvestene
til de små pirater. De får lov at bruge vestene. Birger orienterer
havnekontoret om hvor vestene er, så de stadig har mulighed for at
låne dem ud.
Det er et problem at, at klubhuset bliver brugt til mere eller mindre
private arrangementer. Vi gennemgår hver især reglerne inden
næste møde, og kommer med konkrete forslag til, hvad der skal
ændres.

4. Lave indkaldelse møde nye medlemmer + indhold
Møde med nye medlemmer holdes d. 28. maj kl. 18.00.
Birger sørger for skipperlabskovs.
Bjarke laver invitation.
Gitte leverer en liste med mailadresser til alle medlemmer indmeldt
i 2018 og 2019, og giver den til Bjarke.
Leif laver en PowerPoint præsentation.
Programmet er hygge, spisning, rundvisning på havnen.
Birger inviterer repræsentanter for udvalgene.
Carsten laver en aktivitetsoversigt til at sætte på broerne.
5. Opfølgning gamle uafsluttede sager
Bjarke har spurgt kommunen, hvordan vi skal kommunikere på
deres hjemmeside.
Helle overtager opgaven med at finde et førstehjælpskursus for
trænere, til når vi holder udadvendte aktiviteter.
Helle undersøger i hvilke situationer klubben pådrager sig et
arbejdsgiveransvar, hvis medhjælpere der ikke er medlemmer
komme til skade ved klubarbejde, og om vi er forsikringsdækket.
6. Orientering udvalg
Dykkerafdelingen har brug for at få uddannet 2 instruktører. Det vil
koste omkring 30.000 kr. pr person.
Bestyrelsen vil gerne have en nærmere beskrivelse, for at kunne tage
stilling.
7. Eventuelt

