Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16.06 2020. kl. 19.00
Tilstede Helle Førstner-Christensen, Bjarke Christensen, Leif Ulriksen, Birger Monrad, Torben
Bergenhagen.
1.

Godkendelse af referat
Godkendt

2.

Orientering formand
Der bliver holdt en stor spejderlejr i Hedeland sommeren 2022, og kommunen vil gerne
have vores hjælp til at ca. 100 søspejdere kan ligge i vores havn.
Jon Islandi Dyrlæge er ny sponsor, og skal have information på Hjemmesiden og
nyhedsbrevet.
Frivilligcentret i Greve har generalforsamling 24/6. Bjarke deltager for SKB.
Helle forsøger at lave et børnefamilieaktivitetsudvalg, Torben vil gerne være med. Vi ser
om vi kan få tilskud til opstart fra Torms guldpulje.

3.

Orientering og drøftelse Corona- hvornår og hvad kan vi sætte i gang ? dato
Generalforsamling – Musik op kajen Fest for medlemmer ?
Birger foreslår at vi laver en fest for klubmedlemmer på datoen der er afsat til Musik på
Kajen, hvor klubben køber en helstegt gris eller lignende, og betaler for musik.
Vi holder møde for ny medlemmer onsdag d. 1 juli.
Vi tager stilling til Generalforsamling på mødet i august.

4.

Orientering Kasserer
Intet at referere

5.

Orientering Udvalg
Dykkerudvalget er ved at engagere sig i et samarbejde, som vil lave et stenrev i Køge bugt.
Sejlerskolen starter praktisk sejlads på mandag d. 22/6.
Ungdomsafdelingen ønsker at få solgt de 2 Hobie Cats, og mener den værdi der er sat på
dem er urealistisk høj. Vi laver en udbudsrunde, til SKB medlemmer, hvor vi sælger til
højestbydende, og forbeholder os ret til ikke at sælge, hvis prisen er for lav.

6.

Eventuelt
Nogle nye medlemmer oplever at de får valget mellem den billige eller den dyre klub, på
havnekontoret når de køber havneplads, uden at forskellen bliver beskrevet.
Forsikringsudvalget forsøger at få vores forsikringsselskab First ud til et møde om vores
forsikringer.
Havnens nye internet er klar til at klubhuset kan blive koblet på. Vi køber en router af
TDK, og beder dem om at konfigurere den som vores nuværende acces punkt.
Næste møde onsdag d. 26 august.

