Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken tirsdag den 25. september
Afbud fra Henning Andersen og Steen Graves.
1. Leje af lokale
David Joensen, som ønsker at leje ungdomsafdelingen fredag den 5. oktober 2018, mødte op
til bestyrelsesmødet med henblik på en nærmere afklaring af hvad det er for et arrangement
lokalet skal anvendes til. Bestyrelsen var blevet bekendt med opslag om afholdelse HTX fest i
lokalet, herunder med opkrævning af entre.
David forklarede at datter, der også er med i sejlklubben, skal afholde klassefest med
deltagelse af 30-40 unge mennesker på 3. årgang HTX. Man har opkrævet et beløb til brug for
indkøb af mad og drikke, og der er dermed ikke tale om entre på dagen.
Det er et lukket arrangement, hvor man på forhånd kender deltagerne. Der er således ikke
offentlig adgang på dagen. Man vil ikke sælge drikkevarer til festen.
David vil selv være til stede og sørge for god ro og orden. Der vil ikke deltage mere end 50
personer.
På den baggrund accepterede bestyrelsen arrangementet og ønskede god fest.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden yderligere bemærkninger.
3. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Jørgen efterlyste opråb på hjemmesiden ift. instruktører til sejlerskolen. Niels følger op.
4. Status på klubbens økonomi
Jørgen orienterede om status, herunder en lille medlemsfremgang. Alle kontingenter er i hus.
5. Projekt nyt klubhus
Der henvises til referat på hjemmesiden. Der afholdes møde i udvalget torsdag.
6. Seneste relationer og fremtidig samarbejde med Vordingborg lystbådehavne
1. Valg af repræsentanter til det lokale havneudvalg i Vordingborg Nordhavn
Bestyrelsen besluttede at formand og havneudvalgsformand skal sidde i det fremtidige
lokale havneudvalg for Vordingborg Nordhavn.

Da dette havneudvalg først skal være virksomt fra årsskiftet fortsætter sejlklubben indtil
videre med den nuværende besætning i havnebestyrelsen. Og klubbens repræsentation i det
lokale havneudvalg vil først endeligt være på plads efter den årlige generalforsamling i 2019.
Kommunens budget for blandt andet lystbådehavnene 2019-2022 har været i 1. behandling i
kommunalbestyrelsen, og 2. behandles den 11. oktober.

7. Kommunikationsformen til klubbens medlemmer
Bestyrelsen drøftede forskellige kommunikationsmuligheder, herunder hjemmeside, smsportal mv.
Jørgen vil undersøge pris på sms-portal. Endvidere vil bestyrelsen kigge på næste møde drøfte
muligheder ift. modernisering af hjemmesiden.
8. DS klubkonference 16-17 november 2018
Niels undersøger om han kan deltage. Frist for tilmelding 1. oktober.
9. Orientering og indlæg fra udvalgene
o
o
o
o
o

o

Økonomiudvalg, intet yderligere
Aktivitetsudvalg, har planlagt for standernedhaling den 27. oktober, med spisning,
musik og dans. Invitation er på vej ud.
Kapsejladsudvalg %
Sejlerskolen, 6 elever har bestået praktisk prøve. 13 tilmeldt til navigation med start
den 2. oktober.
Ungdomsudvalg. Flot logbog præsenteret og taget i brug, således at man ved hvem
der er på vandet, og hvor. Ligger i skuffe under pokaler. Der afholdes
klubmesterskaber torsdag. 7-9 unge deltager i Harboe-Cup kommende weekend.
Havne- og bygningsudvalg.
-

10. Eventuelt

Pælene er fortsat et stort problem ift. pæleorme og råd.
Lys/strøm på bro 3 er fortsat et problem, tages op i havnebestyrelsen
Utilfredshed med rengøring og de etablerede blomsterkummer, tages op i
havnebestyrelsen
Der er opsat liste i masterummet ift. optagning af både.
Anode på bundrør/fundament til mastekran skal tjekkes- tages op med Peter K.
Kæde til cementflydebro skal tjekkes, Ole følger op.
Det blev aftalt at lave en fælles arbejdsformiddag, lørdag den 13. oktober 2018,
med oprydning på plads og areal generelt.

Jan henviste til at der skal ske koordinering af datoer ift. næste års arrangementer, således at
vi undgår sammenfald. Disse skal være klar til novembermødet.
Lotte vil undersøge interessen for en fælles ski-ferie.
/Gitte, ref.

