Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken 30-01-2018 kl. 19.00.
Tilstede: Niels, Jan, Ole, Gitte, Dorthe, Steen og Henning A.
Afbud: Ingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen:
•

Dagsorden godkendt, blot manglede opfølgning siden sidste møde.
Bladudvalget har lavet et forslag til informationsfolder vedr. SSV som ligger
klar til næste møde. Bygningsudvalget ser på forslag til navneskilte m.m. på
vores bygninger og andet. Allan har skrevet til bestyrelsen vedr. ny formand
til ungdomsafdelingen.
Jan har et pkt. til evt.: Tilbud om ”køb” af sejlbåd.

•

2. Orientering om økonomien i Snekken, herunder regnskab for 2017 og
kommende budget/Jørgen:
•

Jørgen gennemgik økonomi og budget for næste år. Bestyrelsen
godkender forslaget.

3. Forslag til ændring af medlemskategorier og kontingenter (forslag fra sidste
generalforsamling) /Jørgen:
•

Jørgen forslår et ægtefælle- samleverkontingent m.m. som fremlægges til
generalforsamlingen. Bestyrelsen bifalder.

4. Orientering om klubhusprojektet/Niels:
•

Niels orienterede.

5. Orientering fra udvalgene/alle:
•

Ungdomsafdelingen: Dorthe fortalte om Fritidsforeningens årsmøde. Der
var et interessant portræt af børn og unge: De unge kommer for at møde
“personlig udvikling” når de kommer i en klub. Det er spændende!
2 unge skal på instruktør kursus.
Sæsonen har været præget af afgang af de ældste ungdomssejlere.
Dorthe trækker sig som formand, og har forsøgt at opfordre andre til at
tage over. Der er trænere til at varetage den kommende sæson. Der
aftales på kommende møde en struktur for den nye sæson.
Der er brug for hjælp med 606`erne.

Bestyrelsen håber at der findes en ny formand. Jørgen sender en
opfordring ud til medlemmerne.
•

Sejlerskolen: Der har været afholdt møde for nylig og gjort status for
diverse aktiviteter. Der er udfordringer med de nye undervisningsformer
og prøveafholdelser. Speedbådskørekort er på vej.

•

Aktivitetsudvalget: Stor tilslutning til sidste arrangement. De næste
arrangementer er planlagt. Der er allerede ideer til næste års
vinterarrangementer.

•

Bygningsudvalget: Der er igen knækkede pæle pga. blæsevejr.
Pladsfordeling finder sted 1. april. Sydsiden af bro 6 er belagt til
forårssæson. Der kommer strøm på bro 5. Der kommer elektriker og ser
på elinstallationerne. Havnekontoret skal også være turistkontor.

•

Kapsejladsudvalget: Steen har deltaget i møde vedr. Havnensdag. 2
tager afsted på kapsejladskursus.

6. Kommende generalforsamling/alle:
•

Alle bidrager med en orientering til formandsberetning. Generalforsamling afholdes
den 28. februar.

7. Klubbens markedsføring (standerklistermærker og produktion og køb af tøj
med vort klublogo) / Jørgen:
•

Der trykt Snekken standere til udlevering. Der er for nuværende ikke aftalt nærmere
om trøjer, t-shirts m.m. Det undersøges nærmere.

8. Eventuelt:
Skolebåd: Det er muligt at overtage en Polaris Drabant til skoleafdelingen for
10000; kr. Der arbejdes videre med ideen.
Der monteres nye spil på ”girafferne” til masteløft/ håndtering.
Nyt langbord til vores klublokale drøftes på næste bestyrelsesmøde.

