Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 26. juni 2018 kl. 1900 i "Kaffestuen".
Deltagere: Allan, Niels, Jan, Ole og Gitte
Afbud fra: Lotte, Jørgen, Henning og Steen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning referat fra sidste møde
3. Orientering om klubbens økonomi
4. Seneste fra klubhusprojektet
5. Orientering om seneste relationer til havnen
6. Status på klublogo - klubhus og trøjer m.m.
7. Orientering fra udvalgene
8. eventuelt
Ad 1
Godkendt
Ad 2
Intet at bemærke
Ad 3
Kassereren meddeler fra Sverige, at vi nok skal påregne et mindre underskud, grundet udgifter til
klubbens både, arkitekt, skilte samt opstart af profil-tøj. som der ikke er budgetteret med.
Desuden mangler der fortsat kontingent indbetaling fra 17 medlemmer. Der rykkes intenst.
Bestyrelsen drøftede mulighed for indførelse af rykkergebyr. Bestyrelsen opfordrer hermed de 17
medlemmer til at få betalt straks!
Ad 4
Der har været afholdt møde i klubhusudvalget den 22. juni 2018. Status er, at der foreligger
færdigt prospekt til brug for ansøgninger til fonde mv.
Bestyrelsen drøftede muligheden for husets anvendelse fra andre aktører. Der var enighed om, at
fremtidige aktiviteter i det nye hus skal centreres omkring:
Medlemmer
Ungdomsafdelingen
Besøgende sejlere
Åbenhed for fremtidige medlemmer
Der bliver indkaldt til info-/ statusmøde for projektet, for Snekkens medlemmer, den 30. august
2018.
Ad 5
Kommunalbestyrelsen har godkendt samarbejdsgrundlag for Vordingborg lysthavne, der
iværksættes den 1. juli 2018.

1. udkast til taktsblad for 2019 har været til høring i havnebestyrelsen.
Nordhavnsprojektet har søgt om fondsmidler kr. 200.000,Ad 6
Skiltene er ankommet og sat op.
Der er bestilt et lille udvalg af profil-tøj, som udstilles med priser i ungdomsafdelingen inden
længe. Tanken er, at medlemmerne udfylder bestillingsliste, betaler, hvorefter der foretages en
samlet bestilling på medlemmernes ønsker. Mere om dette, når tøjet er klar.
Ad 7
Sejlerskolen v/ Niels
Der afholdes afslutning for sejlerskolens elever i indeværende uge. Polaris skolebåden tages i brug
efter sommerferien, så der også trænes sejlads med motor. Iø. bør påhængsmotor monteres på
folkebåden.
Nyt kursuskatalog til efterår/vinter under udarbejdelse.
Der mangler fortsat instruktører til skolebåden – Kontakt Niels hvis du har lyst til dette.
Teori til duelighed starter igen til oktober.
Bygnings-/havneudvalg v/ Ole
Der er monteret skilte på ungdomsafdeling og kaffestuen.
Der arbejdes pt. med udskiftning af pæle – formentlig 10 stks pt.
Ole undersøger hvem der servicerer redningskranse i de orange trekantsskabe. De er meget
mangelfulde, og bør pilles ned, hvis de ikke indeholder brugbart og annonceret sikkerhedsudstyr.
Alternativet er falsk tryghed.
Ungdomsafdelingen v/ Allan
Torsdag den 28. juni er sidste dag inden sommerferien. Der planlægges med et arrangement med
hyggesejlads. Undervisning startes op igen i uge 33.
606’ernes fremtid har været til drøftelse, herunder bådenes fremtid. Mere herom efter
sommerferien. Enighed i bestyrelsen om, at de nye sejl kan/skal anvendes på den ene båd der
bruges.
Allan indhenter dokumentation for de instruktører der anvender rib-båden (forsikringskrav).
Grillen skal have ny bund – alternativ skal den smides ud, da den sviner uhensigtsmæssigt meget
på området. Smeden Thor har taget mål til en ny bund. Grillen er pt gemt væk, og skal ikke findes
frem før den er hovedrepareret.
Aktivitetsudvalget v/ Gitte
Der er gået lidt sommerferie i udvalget. Dog mødtes 8-10 medlemmer til Sct. hans hygge.
HUSK fællestur til Stege den 24.-26. august – mere herom senere.
Ad 8
Ingen bemærkninger.
/Gitte Svensson Olsen, ref.

