Referat fra bestyrelsesmødet d. 25.11.2020 i Sejlklubben Snekken
Fremmødte: Kim, Niels E, Mona, Steen, Flemming, Niels M, Arne
Afbud fra Ronnie
1. Referat godkendt.
2. Dagsorden godkendt
3. Gennemgang af klubbens økonomi v/Mona
Alle har overholdt budgettet. Hvis der tages højde for afskrivninger, er der et overskud på
ca. 40.000,Flemming har indhentet endnu et tilbud på reparation af taget over restauranten. Arne
undersøger yderligere inden vi træffet en afgørelse.
Hvis byggeriet af det nye klubhus vedtages afsættes der 40.000,- i budgettet til ombygning
af masterum under restauranten.
Klubben fortsætter med at donere 5000,- årligt Dansk Sørednings Selskab.
4. Klubbens kommunikationsstrategi. Allan og Kenneth var forhindret i at deltage. Vi vil prøve
at skrive nogle nyhedsbreve som kan sendes ud til medlemmerne via Monas mailliste. Når
feks når sejlerskolens kursuskatalog udkommer, skal medlemmerne adviseres med en mail.
Punktet tages op løbende og vi inviterer Allan og Kenneth til et senere møde når det passer i
deres kalender.
5. Flemming og Niels M. orienterede om seneste nyt ang.klubhusprojektet. Udvalget arbejder
med, ny lejeaftale med Vordingborg Kommune, nabohøring på byggeriet, materialevalg og
design, tilbud på lånefinansiering, byggetilladelse, pris på byggeri og meget mere.
Så snart alle detaljerne er på plads, forventer vi at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Formodentlig i begyndelsen af det nye år.
6. Nyt fra udvalgene.
Kapsejladsudvalget: Intet nyt men der kommer noget på hjemmesiden.
Ungdomsafdelingen: Tablets til e-sailing er indkøbt
Sejlerskolen: Der arbejdes på et kursuskatalog for 2021
.Aktivitetsudvalg: Udvalget går udfra at det ikke kan lade sig gøre at holde
midtvejskomsammen i januar 2021. Dato for standerhejsning 24. april 2021. Dato for
Standernedhaling 23. oktober. Hvis det bliver muligt vil man lave et arrangement i juni 2021
– evt Sankt Hans aften. Fællestur til Stege 28-29. august 2021.
7. Eventuelt Ingen havde noget under eventuelt.
Referat Niels E.

