Referat af bestyrelsesmøde i Snekken 27.09.2016 kl. 1900.
Tilstede: Jan, Magnus, Dorthe, Ole, Henning. Gæst: Flemming Rasmussen formand for
havnebestyrelsen.
Afbud: Niels, Jørgen, Steen.
Referat: Henning.
1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde:
 Alt vel……
2. Godkendelse af dagsorden:
 Godkendt.

3. Orientering om Nordhavnsprojektet/v Flemming Rasmussen:


Flemming foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe i SSV som forholder sig til de forslag
angående visioner der er forelagt klubben tidligere. Vi synes, at det er en god ide, som der
skal arbejdes videre på. Vi har taget det til efterretning og behandler punktet på næste
møde. Se hjemmesiden:
http://www.sejlklubben-snekken.dk/nordhavnsprojektet

4. Gennemgang af konkret forældre henvendelse vedr. 29.er sejlads:


De retnings linjer, der har været i ungdomsafdelingen hidtil, er vi enige om stadig
skal være gældendende. Det betyder, at sejlads i ungdomsafdelingen foregår, som
beskrevet på hjemmesiden.

5. Udlån af sejlerskolens redningsdukke:


Sejlklubben Snekkens sejlerskoles redningsdukke er sponseret til brug i SSV-klub
sammenhæng. Selvfølgelig kan den bruges/lånes i andre sammenhænge i
forbindelse med demonstration af mand over bord øvelser. Eksempelvis skal
søspejderne have den demonstreret.
Dansk Søredning søger om en redningsdukke til deres øvelser og træningsprogram.
De vil gerne låne vores, men vi mener, at de må have deres egen redningsdukke til
deres uddannelsesprogram.

6. Nyt fra udvalgene:
 Ole: Pladsen bliver hævet mellem bro 2 og 3. Pæle og broer er scannet for
pæleorm, alt ser fint ud. Hartwig er stoppet for denne sæson. Tak for indsatsen,
Hartwig. Det har været på tale at lukke toiletterne ved ungdomsafdelingen. Vi
finder det ikke acceptabelt at lukke dem, før der er fundet en anden løsning. Det er
det eneste offentlige toilet på havnen.





Dorthe: Deltagelse ved Harboe Cup og afholdt klubmesterskab. Hold øje med
hjemmesiden.
Husk at de lange master, der ligger i ungdomsafdelingen, først må henlægges efter
d. 13.10.
Jan: Sejlerskole-eksamen, se hjemmesiden. Skolebåden tages op nu på lørdag.
Kursusdeltagere begynder at melde sig. VHF-kursus er snart fyldt op. Husk først til
mølle…… Ny instruktør på vej…..Hurra for det!

7. Eventuelt
 Forslag om fint og tydeligt navneskilt på vores bygninger

