Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken tirsdag den 30. oktober 2018
Afbud fra Henning, Lotte og Niels.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ole følger op på punkter vedrørende mastekran og kæde til cementbro
Fortsat opråb vedrørende instruktører til sejlerskolen
3. Status på klubbens økonomi
Jørgen orienterede om status – det ser fornuftigt ud.
Allan undersøger om der skal foretages service på rib-båden.
4. Projekt nyt klubhus
a)

Intet nyt at bemærke – penge til arkitekt er på vej

b) Der nedsættes et lille redaktionsudvalg der skal kigge på visionen, herunder
forkorte/præcisere. Jan, Gitte og Lotte indgår i udvalget.
5. Seneste relationer og fremtidig samarbejde med Vordingborg lystbådehavne
Der har været afholdt møde ift. helhedsplan og det politiske niveau har meldt ud, at nu går
arbejdet i gang. Skitse fremsendes snarest.
Den gamle mastekran ved værftet drøftes med bevaringsforeningen.
Flemming og Jørgen fortsætter i et arbejdende udvalg under det nye lokale havneudvalg,
indtil en helhedsplan for havnen er på plads.
Jørgen har udarbejdet en tegning over det areal som Sejlklubben råder over – 435 m2 –
ift. fremtidig betaling af leje.
Nyt havnereglement er i høring i havnebestyrelsen.
6. Kommunikationsformen til klubbens medlemmer
Jørgen har undersøgt og arbejder fortsat med evt. sms-portal der kan arbejde sammen
med det nuværende havneprogram. Tanken er, at en sms bør poppe up samtidig med
mail til medlemmerne. Eksempelvis ved arrangementer og lignende.

Formanden undersøger evt. mulighed for nyt layout på hjemmesiden.
7. Orientering og indlæg fra udvalgene
o
o

o

o
o

o

Økonomiudvalg, intet yderligere
Aktivitetsudvalg
Gitte stopper som formand til kommende generalforsamling. Henrik stiller op.
Vinterens arrangementer er på plads og det første på torsdag med to foredrag
v/ Allan og Merete. Håber på god tilslutning.
Kapsejladsudvalg
Steen forespurgte til præmier - evt. tøj med klublogo. Tages med ved
kommende bestilling efter jul. Der arbejdes med yderligere promovering af
kommende kapsejladser, således at deltagerkredsen øges.
Sejlerskolen
Der søges stadig instruktører til kommende sæson – se opråb på hjemmesiden.
Ungdomsudvalg.
Der har været afholdt sydstænvskredsmøde og der planlægges med jollestævne
efter sommerferien. 606’eren er under reparation tillige med zoom8.
Køleskabet tømmes og gammel mad smides ud. Der opfordres til at man rydder
op efter sig selv – eks. rester fra onsdagssejladserne.
Svømning tilbydes som vinteraktivitet for ungdomssejlerne.
Rib’en bundbehandles.
Havne- og bygningsudvalg.
-

STOR ros til deltagerne på arbejdsdagen. Flot og synligt resultat vi alle kan
glædes over
Brandsyn foretaget
Skriver til kommunen vedrørende fortov/trapper v/ Snekken/legeplads.
Højtryksrenseren er død og kommer ikke igen.
Pælene er fortsat et stort problem ift. pæleorme og råd.
Lys/strøm på bro 3 er fortsat et problem, tages op i havnebestyrelsen
DAnode på bundrør/fundament til mastekran skal tjekkes, Ole følger op
Kæde til cementflydebro skal tjekkes, Ole følger op.
Flagmasten nedlagt i god ro og orden

8. Eventuelt
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.
Gul turbøje bliver liggende indtil videre.
Redningsposter v/ ungdomshuset bør være funktionel eller nedtages. Ole undersøger hvem
der har ansvaret.
/Gitte, ref.

