Bestyrelses møde tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.30
Tilstede: Jan, Ole, Jørgen, Gitte, Niels Erik Nielsen (Stedfortræder for Tjok), Steen, Allan, Lotte, Henning.
Afbud: Tjok.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden:
•

Godkendt.

2. Orientering om økonomien i Snekken/Jørgen:
•

Foreløbigt alt ok.

3. Orientering om klubhusprojektet/Jørgen:
•

Jørgen orienterede og henviste til skriv på hjemmesiden. Møde med Nordea angående vores
projekt. Det ser ud til, at vi kan søge om midler fra Nordea-fonden. Lotte fortalte om mødet med
arkitekterne. De var meget positive og konstruktive ifm. med alle vores tanker og ideer.

4. Orientering fra udvalgene/alle:
•

•

•

•
•

Ungdomsafdelingen: Allan henviste til nyhedsbrev på hjemmesiden. Der en lavet en ny
mailadresse, trænerne er på plads, god opbakning fra forældre - det ser ud til at blive en god
sæson. Husk at tilmelde aktiviteter til ”Vild med vand”
Sejlerskole: Infomøde 4. april. Pt. er der 4 instruktører og 3 bådsmænd. Der mangler bådsmænd til
Polarisen. Der planlægges undervisning i speedsbådskørekort, dagen er i kalenderen. Natsejladsen
er under planlægning. Havnens dag er med i planlægningen. Se aktivitetskalender.
Havn- og bygninger: Broerne er endnu ikke rengjorte, og elektrikerne er ikke færdige. Trappe og
terrasse i Ungdomsafdelingen trænger til en gang algefjerner. Jørgen og Ole tager hånd om det. Ros
til Havnefogeden.
Kapsejlads: Nye måleregler på vej. Der planlægges med de samme sejladser i den kommende
sæson. Kapsejladsarrangementerne i regionerne blev drøftet. Husk at der er regelkursus.
Aktivitetsudvalget: De kommende arrangementer er i planlægningsfasen.

5. Orientering fra seneste havnebestyrelsesmøde/Jan:
•

Første møde med den nye havnechef.

Havnekontorerne på kommunens havne bliver “turistkontorer”. Havnen skal smukkeseres. En
husbådstype skal etableres forsøgsvis i noret. Der er ønske om flere bænke og borde. Takstbladet
for 2018 blev drøftet. Pælene trækprøves. Roklubben vil lægge svømmebaner ud. Søspejderne har
planer om en ny bro til børn. Der udlægges vand og strøm til bådene, der står på plænen ved
søspejderne. Næste møde 7.6.
6. Status angående klubbens markedsføring (klublogo på klubhus og både m.m.) Jørgen/Ole:
•

Ole har en aftale om at få set på muligheder for skiltning på husene. Trøjer mm er undervejs,
ligeledes logo på klubbådene.

7. Klubbens pressestrategi:
•

Punktet blev drøftet. Jan tager ansvar indtil videre.

8. Flagning på flagmasten/Ole:
•

Ole gennemgik flagreglementet. Punktet drøftes igen.

9. SSV-folder/Henning – se bilag 1:
•

Lotte, Allan, Steen og Henning ser nærmere på folderen.

10. Status vedr. standerhejsningen:
•

Ole og Jørgen sætter standeren. Ole sørger for forplejning. Fællesspisning om aftenen.

11. Eventuelt:

Ref. HA

