Hej alle. Hermed indkaldes til Bestyrelsesmøde i klubhuset onsdag den 26.08 2020.
Tilstede Gitte Lund, Carsten Bernfeld, Bjarke Christensen, Leif Ulriksen, Birger Monrad, Helle
Førstner-Christensen og Torben Bergenhagen
1.

Godkendelse af referat
Godkendt

2.

Orientering formand – Generalforsamling
Der er møde om spejderlejr i Hedeland og Havnen i morgen.
Ungdomsafdelingen har solgt de 3 Hobie Cats.
Planche med sammenligning af klubber er kommet op på havnekontoret, og det ser ud til at
det giver flere medlemmer til SKB.
Sommerfesten blev aflyst fordi forsamlingsantallet pga. Corona ikke blev hævet.
På grund af det fortsatte forsamlingsforbud, afholder vi ikke generalforsamling, før den
ordinære generalforsamling i 2021. Bjarke udsender et nyhedsbrev om det.
Mikkel Schiøtz og muligvis Iris Schiøtz er villige til at stille op til valg til bestyrelsen.

3.

Corona – brug af klubhus
Sejlerskolen og søsikkerhedskursus bliver holdt i klublokalet, så vi kan holde afstand. Der
skal et opslag på døren og i nyhedsbrevet.
Der bliver opsat en håndsprit automat mere i klublokalet.

4.

Orientering Kasserer
Der er stadig rod med, at havnekontoret kun udleverer 1 adgangskort til
familiemedlemsskaber. Bjarke tager det op på et ø-udvalgsmøde
Der er tvivl om hvor lang tid nye bådejere i havnen har, før de skal være meldt ind i en
sejlklub. Bjarke undersøger med havnekontoret.
Bestyrelsen har diskuteret børneattester, og har forstået at dem der er fast beskæftiget med
børn skal have udstedt børneattester, men forældre der hjælper ad hoc behøver det ikke.
Se kulturministeriets vejledning på https://kum.dk/kulturpolitik/boerneattester
Man skal være medlem af klubben, for at vi kan bede om en børneattest.

Vi havde en snak om medlemmers familie og venners brug af klubben når de ikke selv er
medlemmer. Bjarke laver en beskrivelse af vores medlemstyper, og hvad de giver adgang
til i et nyhedsbrev.
Den opdaterede liste over aktiver, bliver overført til regnskabet for i år.
5.

Orientering Udvalg
Nyt udvalg ”Familien i fokus” har haft møde, og har planlagt 2 arrangementer og oprettet
en facebookgruppe. Når de 2 arrangementer er afholdt evalueres det og vurderes om det
skal gøres til et rigtigt udvalg.
Dykkernes grejskurs facade skal repareres pga. råd i beklædningen. Vi beder om et
overslag på udgifterne, og er villige til at betale.
Ungdomsafdelingen vil gerne sætte nogle rygning forbudt skilte op omkring klubhuset, det
må de gerne.
Lona er blevet medlem af klubhusudvalget, og har overtaget rengøringsjobbet efter Lykke.

6.

Eventuelt

