Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00
Tilstede: Gitte Lund, Helle Førster-Christensen, Bjarke Christensen, Leif Ulriksen, Birger Monrad
og Torben Bergenhagen
Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

Orientering fra formanden / Penge til handikap fra dif – dykker til Oktopus / afslag
ungdomsansøgningen / BM deltager i Greve aWards –
Vi har modtaget et udkast til ansøgning ny båd RS Zest fra ungdom skal den sendes ?
2.

Helle er i gang med at undersøge vores forsikringsdækning, i forhold til frivillige hjælpere,
som ikke er medlem af klubben.
Dykkerafdelingen er i gang med at lave en ansøgning til Nordea Fonden, om penge til
uddannelse af dykkerinstruktører.
Vi havde en diskussion om nøglesystemer til klubbens forskellige lokaler.
Vi har modtaget tilskud fra DIF, 12.475 til pontoner/fendere til handikapafdelingen og kr.
29.500 til renovering af motoren på dykkerbåden Oktopus fra DIF. Ungdomsafdelingen fik
afslag på deres ansøgning om penge til nye joller.
Selvom dykkerne har fået penge til renovation af motor fra DIF, beholder de kr. 10.000
som de tidligere har modtaget i tilskud til motorreparation fra klubben, som tilskud til
fremtidig vedligeholdelse af Oktopus.
Freja fra ungdomsafdelingen er nomineret til årets træner af Greve kommune. Birger
deltager i arrangementet i portalen.
Ungdomsafdelingen spørger om de må søge et tilskud fra Torms guldpulje til en RS Zest
jolle. Det må de gerne. Bestyrelsen vil gerne vide, om der er en strategi, omkring hvilke
joller man satser på til hvilke formål.
3.

Orientering Kasserer
Vi har kun kr. 66.000 på kontoen, fordi vi ikke har modtaget huslejetilskud m.m. fra Greve
Kommune. Vi ved ikke hvornår vi kan forvente at modtage tilskuddet.
Gitte er i gang med at rydde op i klubbens mailadresser.

4.

Tilrette udlejningsmanual
Vi blev enige om en ny formulering til lejekontrakten for udlejning af stueetagen i
klubhuset til åbent hus arrangementer, Gitte opdaterer på hjemmeside m.m.
Ungdomsafdelingen har spurgt om de kunne udleje ungdomshuset til et arangement, det
kan de ikke. I det konkrete tilfælde, er der tale om et arrangement, der har karakter af pr for
ungdomsafdelingen, og den slags arrangementer kan naturligvis godt afholdes.

5.

Status møde nye medlemmer
Vi gennemgik den præsentation Leif har lavet.
Helle spørger Carsten om han vil lave et opslag til broerne.
Birger og Susanne laver mad.
Bestyrelsen mødes kl. 17.00 i klubhuset.

6.

Vild med vand
Vi har lidt problemer med at skaffe både til prøvesejladser.

7.

Orientering udvalg
Sejlerskolen har overskredet budgettet for vedligehold af både.

8.

Eventuelt
Leif har undersøgt forventet strømforbrug på nogen af vores apparater i klubhuset og
ungdomshuset. Der er behov for at vi arbejder med energioptimering af vores huse.
Havnebestyrelsen har et arrangement, hvor de har inviteret
kommunalbestyrelsesmedlemmer ud at sejle d. 16/8 sent på eftermiddagen. Vi skal finde
nogle store både, som har lyst til at deltage.

