Referat bestyrelsesmøde torsdag den 29/10 2020
Deltagere : Niels, Mona, Kim, Arne, Ronni, Steen, Flemming
Afbud fra : Niels Erik
1) Dagsorden godkendt
2) Godkendelse af sidste mødereferat.
Referatet blev godkendt uden ændringer. Steen havde fået negative meldinger på grund af formen. Vi
drøftede denne og blev enige om, at formen skal bedst muligt tilgodese medlemmernes
informationsbehov. Det har tidligere været nævnt på et fællesmøde, at referaterne var for meget
”beslutningsreferater”.
Vi skriver fortsat referat på tur. FL blev dette mødes referent.
Referatet udsendes først efter godkendelse hos bestyrelsesmedlemmerne enten på mødet eller
efterfølgende.
Vi ønsker fremover at have / søge at finde et medlem af bestyrelsen, der er ”kommunikationsmedlem” og
referent på bestyrelsesmøderne. Kommunikationsmedlemmet erstatter tidligere ”Bladudvalgformand)
(Ved ikke lige om det kræver vedtægtsændringer, men så må vi lave det på næste generalforsamling)
Facebook og Snekken. Vi ønsker klarhed på de to sider. Hvilken er vores officielle. ?
Kenneth og Allan inviteres med til næste møde i november til drøftelse af hjemmeside og facebook.
3) Status økonomi
Klubbens økonomi ser ganske god ud i forhold til det fremskredne tidspunkt af året. Dette skyldes primært,
at der, på grund af Corona , er reduceret ganske betydeligt på klubbens aktiviteter på alle områder.
Nyt tag er udskudt indtil vi har hentet to nye tilbud. Vi forventer ikke at lave arbejdet før til næste forår /
sommer.
Antallet af medlemmer er en smule reduceret. Det vil derfor være en opgave for alle klubbens medlemmer
at henvende sig pænt og høfligt til de sejlere, som vi har i vores havn, der endnu ikke er medlemmer.
Opgaven er at fortælle om det gode fællesskab og alle de muligheder som et medlemskab giver. ( Se
hjemmesiden)
Vi drøftede Falck abonnement på førstehjælpskasser. Det bliver opsagt. Vi fylder dem selv op.
Budget for de enkelte udvalg skal være klart til novembermødet.
Der indkøbes drikkevarer i flere udvalg. Det betyder at der står en del rundt omkring.. Fremover henvender
vi os til hinanden, hvis vi skal bruge større mængder af drikke varer. Det må betyde , at alle skal have

adgang til depot ? Arne og aktivitetsudvalg styrer indkøb og opbevaring ( med hjælp fra os andre) Udgifter
konteres på de enkelte udvalg)
4) Status på udvalgenes arbejde
Motorbådsudvalg: Ronni har skrevet ud på facebook siden. Der er 8, der har meldt positivt tilbage . Lige nu
er det nok ikke så nødvendigt at følge op, men man kan jo sagtens mødes en aften over en kop kaffe til en
snak om motorbåde, motorer og gode ture . Erfaringsudveksle.
Ronni indkalder til et møde, når Coronaen er lidt mere på afstand.
Ungdomsudvalg : Afdelingen havde en fin afslutning på sejlsæsonen. Dem der havde lyst deltog i
fællesarrangement.
Kim ( og Sten fra kapsejladsudvalget) arbejder videre med at gennemføre kursus og arrangement i e –
sejlads. Kim har, efter ansøgning, modtaget 17.000 kr fra Vordingborg Kommune til gennemførelse af E –
sejlads. Super.
E- sejladsen vil blive for alle sejlere - Unge , gamle, motorbåd, sejlbåd , jolle. Det er sjovt siger de.
Der kommer artikel om aktiviteten i Tidende ( VO eller Sydsjælland)
Dansk Sejlunion er med i arrangementet og Sydstævnekredsen planlægger møde i Vordingborg om samme
emne .
Aktiviteten er god for fastholdelse i vinterhalvåret.
Nærmere info udsendes. Desværre gælder 10 personers reglen også her.
Aktivitetsudvalg
Udvalget har aflyst arrangement i november.
Planlagte arrangementer der gennemføres , hvis Coronaen tillader .
3/12 . Sejlads i Carabien.
29/1- Foredrag om Storstrømsbroen. Nybyggeriet.
4/2 Thomas Weber Et år uden skole. Sejlads over Atlanten og i Carabien. Forventes at blive
betalingsarrangement for både medlemmer og ikke medlemmer.
Forventet arrangement . Sejlads gennem Europa
Ravns Cafe ligger underdrejet på grund af Corona. Genåbner når muligt.
Havne- og bygningsudvalg
FL orienterede om møde i det lokale havneudvalg. Der indkøbes, bagagevogne, borde , bænke, blomster og
læhegn for de decentrale kommunale midler.

Niels, Flemming og repræsentanter fra Præstø sejlklub planlagt møde med medlemmer fra det politiske
udvalg. Ønsker at drøfte fremtidigt samarbejde.
Standermasten nedtages den 6/11
5) Seneste info vedr. byggeprojekt :FL og Niels orienterede om byggeri af nyt klubhus. Status er lagt på
hjemmesiden.
6) Stillingtagen til tjenesteydelser til ikke medlemmer.
Som udgangspunkt ingen ydelser. Hvis nødvendigt opfordres til medlemskab.
7) Bestyrelsesarbejdet i Snekken : Genoptages

Kommende mødedatoer er: onsdag 25/11, tirsdag 26/1, mandag 22/2, torsdag 25/3
Dato for ordinær generalforsamling ?

Referent : Flemming

