Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 17-10-2019
Tilstede Birger Monrad, Gitte Lund, Bjarke Christensen, Leif Ulriksen, Torben Bergenhagen
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Orientering fra formanden
Der er 4 fra ungdomsafdelingen + Leif og Torben der deltager i DS klubkonferensen.
Der kommer en gymnasieklasse som skal høre om hvordan det er at lave frivilligt arbejde.
Bjarke, Birger, Peter Toft, en ungdomstræner, Gitte Møller og Erik Aaby deltager fra
klubben.

3.

Orientering Kasserer
Vi har fået 68 indmeldelser med i alt 120 medlemmer i år.
Bjarke har aftalt med Lis fra GS at der bliver lavet en oversigt over forskellen på
klubberne, til ophængning på havnekontoret, så nye bådejere kan tage en oplyst beslutning
om, hvor de skal være medlem.
Vores velkomstfolder skal opdateres med kontaktoplysninger på klubambassadører.
Vi har fået kursustilskud fra kommunen for 2017 og noget af 2018.
Kommunen har stadig rod i udbetalingen af tilskud til klubhusene.
Vores økonomi er sund.

4.

Fordeling opgaver til møde med nye medlemmer 24/10
Leif laver Power Point præsentation.
Bjarke sender indbydelsen igen.
Birger sørger for tut gavekort til de nye medlemmer der kommer til mødet.

5.

Godkende tekst til Fritidsportalen
Vi gennemgik Bjarkes udkast til tekster, og gav noget input.

6.

Orientering udvalg

Dykkerafdelingen har behov for at få uddannet 2 dykkerinstruktører, og beder om
økonomisk hjælp til uddannelsen. Det koster i alt kr. 50.000 at uddanne 2 instruktører,
afdelingen har kr. 15.000 de kan bruge til det, og regner med en egenbetaling fra
instruktørerne på kr. 2.500 pr person.
Vi er overordnet positivt indstillet, men vi beder om et præcist budget for, hvad
uddannelserne koster, og hvordan pengene kommer tilbage til klubben igen (ikke
nødvendigvis hovedkassen), og en plan for hvordan vi fastholder instruktørerne i SKB.
Vinsmagningsarrangementet er udsolgt.
Der er ikke så mange tilmeldte til svømning.
Kaptajn Blom huset har kun 1 lejer tilbage til opbevaring af sejl.
Vi holder udvalgsmøde tirsdag d. 12/11.
7.

Eventuelt
Vi flytter bestyrelsesmødet i november til d. 6/11.
Referent:
Torben Bergenhagen

