Bestyrelsen

Referat af SSV bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august 2019 kl. 1900
Fremmødte: Jan, Mona, Lotte M., Eli, Niels, Henning A.
Afbud: Steen.
Jan indledte mødet med at orientere om at Henrik, aktivitetsudvalgsformanden, er stoppet som formand
for udvalget. Henrik var også næstformand. Allan fra ungdomsafdelingen blev valgt som ny næstformand
indtil kommende generalforsamling.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Opfølgning på referat fra sidste møde:
Loftet i masterummet under restauranten repareres inden masteoplægning, ellers intet.
3. Klubbens økonomi:
Mona orienterer. Omkring 274 medlemmer for nuværende. Fin balance på økonomien.
4. Projekt nyt klubhus:
Jan fortæller, at der afventes svar fra AP Møller-fonden. Vi må, se hvad der sker. Det er en
generalforsamlingsbeslutning, at der arbejdes på projektet. Når vi kender de mulige svar, afholdes
der ekstraordinær generalforsamling eller ordinær generalforsamling, inden der tages endelige
beslutninger om det videre forløb.
5. Privatlivspolitik for sejlklubben:
Lotte M. fortalte om de generelle forhold. På hjemmesiden ligger der en foreløbig orientering.
Medlemsdata forventes at blive slettet eller ajourført efter kommende generalforsamling.
Lotte M. ser på det snarest.
6. Bestyrelsens kommunikation på sociale medier
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi udarbejder et standardindlæg som fremover benyttes, hvis
der opstår tvivl om, hvordan ideer til klubben skal videregives.
Den lukkede side på Facebook, er oprettet af et privat medlem, med Sejlklubbens navn og stander.
Bestyrelsen opfordrer administratoren til at sikre, at kommunikationen på facebooksiden holdes i
en sober tone og styrker fællesskabet.

Bestyrelsen
7. Anvendelse af ungdomshuset:
a) Ungdomsmedlemmernes brug af huset:
Der skal laves et udkast til regler for brug af huset.
b) Seniorernes brug af huset:
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på muligheder og konsekvenser i forhold til den gamle
aftale med kommunen. Vi forventer, at der kan lægges et forslag frem til næste generalforsamling.
Et medlem har fremsendt et forslag til brug af huset. Dette medtages i udvalgets arbejde

8. Orientering fra udvalgene:


Ungdomsafdelingen – herunder status på trænersituationen: 2 nye medlemmer, de gamle er ved at
vende tilbage efter sommerferien. Trænersituationen ser ikke lovende ud. Der skal være nogle, der
melder sig, ellers har vi ikke nogen ungdomsafdeling inden så længe.



Aktivitetsudvalget: Formanden har trukket sig, men udvalget består.



Kapsejladsudvalget: Intet nyt.



Sejlerskolen: Godt i gang efter sommerferien. 6 elever går op til prøve. Flere har givet udtryk for
interesse for navigation til vinter.



Havne- og bygningsudvalget: Nye skabe i kaffestuen under restauranten med skabsplads til
udvalgene. Planer om tv-skærm på væggen. Desuden er der planer om at gøre hele lokalet mere
attraktivt, måske fjerne stolper mm. Der skal renoveres vinduer osv. Der ses på en samlet løsning
også mht. sikring ved højvande.

9. Eventuelt:

Referat: Henning A.

