Referat af Bestyrelsesmøde i Snekken 25 /10-2016 kl 19.00
Tilstede: Jan, Dorthe, Steen, Jørgen, Ole, Birthe fra aktivitetsudvalget som stedfortræder for Magnus,
Henning.
Afbud: Niels, Magnus.
Referat: Henning

1. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde:
Jørgen havde følgende kommentarer: ”Arbejdsgruppen vedr. Nordhavnen”, lægges under pkt. 3.
Jørgen udtrykte misbilligelse vedr. beslutning fra sidste bestyrelsesmøde mht. til udlån af
redningsdukken til ”Søredningen” i Vordingborg. Navneskilt på bygninger mm. giver vi
bygningsudvalget til opgave.

2. Godkendelse af dagsordenen:
Ellers alt ok!

3. Seneste nyt fra Nordhavnen, ”Fællesudvalget for havnebestyrelserne i Vordingborg Kommune”
samt bygningsudvalget/Ole og Jørgen:
Bygningsudvalget er der intet nyt fra, måske lidt tagrenovering/ tagrender på klubhuset, ellers alt
vel. Jørgen fortalte at der stadig er dialog vedr. tidligere forsikringsskade (skadedyr) på klubhuset.
”Fællesudvalget for havnebestyrelserne i Vordingborg Kommune”: Jørgen orienterede om mødet d.
19. september.
”Arbejdsgruppen vedr. Nordhavnen”: På sidste bestyrelsesmøde efterspurgte gæst Flemming
Rasmussen, formand for havnebestyrelsen, SSV’s holdninger og ideer til fremtiden her på
Nordhavnen. Bestyrelsen vil gerne engagere medlemmerne i denne debat. Vi talte om, hvorledes vi
kan få skabt interesse blandt medlemmerne, til at deltage i denne debat. Jørgen taler med vores
formand, måske kan han i forbindelse med standernedtagningen d. 29.10.16, gøre opmærksom på
hvor vigtigt det er, at vi som Sejlklubben Snekken giver vores mening om fremtiden til kende.

4. Anvendelse af ungdomsafdelingen til masteoplæg/Dorthe:
Ungdomsafdelingens jollehal er til brug primært for ungdomsafdelingen! Når det er blevet mulig at
henlægge lange master henover vinteren dér, skal vi tage hensyn til ungdomsafdelingens
aktiviteter. Det er som udgangspunkt først muligt at bruge hylderne til de lange master, når
ungdomsafdelingen har pakket deres grej sammen til vinteropbevaring. Hvis der er brug for at få
masten anbragt for vinteren, inden ungdomsafdelingen har pakket sammen, skal der træffes aftale
derom.

Der har desværre været nogle kedelige episoder i år, hvor lange master er blevet båret ind uden
forhåndsaftaler, og ungdomsafdelingens materiel, sejl og joller, er blevet udsat for meget
hårdhændet håndtering. Det er meget beklageligt at der ikke er blevet udvist den fornødne
”klubånd”. Ungdomsafdelingens udstyr er vores alles! Det kan kun være i Sejlklubben Snekkens
interesse, at vi alle sammen passer på vores udstyr, hinanden og fællesskabet!

5. Elitesatsning/Dorthe:
Der er forespurgt om 29’er sejlads for ungdomssejlere fra naboklubber i SSV regi. Bestyrelsen er
meget positiv for nye medlemmer. Dorthe deltager i møde i Sejlunionens møde vedr. ”Sports- og
talentnetværk”. Vi hilser nye aktive medlemmer velkomne.
6. Økonomien i Snekken herunder negativ forrentning af indeståender/Jørgen:
Pga. af øgede omkostninger flytter vi midler fra Jyske Bank til Lollands Bank.
Vores økonomi er i fin balance. Der er 323 medlemmer pt.

7. Regler omkring familiemedlemsskab af Snekken:
Vi ser på det…………

8. Udvalgene i øvrigt
Aktivitetsudvalget: På nuværende tidspunkt er vi 35 til festen. Birthe orienterede om kommende
vinter aktiviteter. Turen til Hamborg ”Hanseboot 2016” mangler deltagere.
Kapsejlads: Der regnes på resultaterne fra onsdagssejladserne. Snapsesejladsbanen gennemgås
mht. næste år. Måske et arrangement i løbet af vinteren med sejlmager ang. køb af sejl, både til tur
og kapsejlads.
Ungdomsafdelingen: Der er afsluttet sejlads for i år. En sejler har været på Tera-camp. Vinter
træning i Hellerup for 29’er sejler. Optimister deltager også i lidt vintertræning.
Sejlerskolen: Båden er på land. Navigation er begyndt for vinteren.
Havneudvalget: Standermasten nedtages næste uge. Der planlægges mulighed for vand og strøm
på græsarealet for bådene der står på land ved søspejderne.

9. Eventuelt:
Intet.

