Referat fra bestyrelsesmøde
den 24. april 2018
Deltagere: Jan, Steen, Jørgen, Ole, Tjok og Lotte.
Afbud fra Gitte og Henning.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering om økonomien i Snekken, v/Jørgen
Betaling af kontingent via MobilePay er en succes, men desværre mangler cirka 40 % af
klubbens medlemmer fortsat at betale kontingent. Det svarer til ca. 90.000 kr.
Der vil blive udsendt rykkerskrivelser snarest.
Det blev kort drøftet hvorvidt der skal indføres rykkergebyr, da der bruges mange ressourcer på
opfølgning og afstemning. Dette tages op på senere tidspunkt.
3. Orientering om klubhusprojektet, v/Jørgen
Udvalget har modtaget skitser fra arkitekter, på hvordan et nyt klubhus kan se ud, baseret på
klubbens ønsker og krav. Næste møde i udvalget er den 3. maj, hvor arbejdet fortsætter.
Der afholdes Byforum den 24. maj, hvor blandt andet klubben og havnebestyrelsen deltager.
4. Orientering fra udvalgene
Ungdomsudvalg, v/Lotte
Der er udsendt nyhedsbreve til medlemmerne, Allan har foretaget en gennemgribende og
tiltrængt oprydning i klubhuset og der er udarbejdet en ny velkomstfolder, der besvarer de fleste
praktiske spørgsmål til det at blive nye sejler.
Sæsonen starter torsdag den 3. maj.
Flere medlemmer er på efterskole eller flyttet til større byer for at studere, og der er derfor plads
til nye medlemmer. Forskellige markedsføringstiltag overvejes.
Jan gjorde opmærksom på, at førere af RIB-båd skal medbringe førerbevis (speedbådskørekort
eller duelighedsbevis). Brugere af jetski i området, har sejlet for stærkt og er blevet politianmeldt
af lokale, så politiet er ekstra opmærksomme på vandaktiviteter. Lotte oplyste, at man er
opmærksom på kravet til RIB-båden.
Kapsejladsudvalg, v/Steen
Der er ændrede DH-regler ud fra kølindhold.
Der afholdes informationsmøde om onsdagskapsejladser i morgen, den 25. april.
Nogle har udtrykt ønske om at sejle kort bane med spiler, når vejret tillader det. Udvalget håber
at kunne imødekomme dette – drøftes på informationsmødet.
Ole gjorde opmærksom på, at han – i lighed med tidligere – gerne hjælper med maden til efter
onsdagskapsejladserne.
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Bygnings- og havneudvalget, v/Ole
På de to klubhuse bliver der snarest opsat skilte om brandfare. Det betyder blandt andet, at det
er forbudt at bruge grill på terrassen.
Ole har haft kontakt med kommunen omkring knækkede pæle, som nu erstattes.
Pæle skal trækprøves. Der tages et antal pæle af gangen og x antal knækkede pæle erstattes
med tilsvarende lager af nye pæle. Dvs. man kan ikke knække 10 pæle, hvis der kun er 7 på
lager. Trækprøvelsen sker derfor over en periode, men man fortsætter indtil alle pæle er testet.
Der er pt. elproblemer på bro 3, bom og el-stander bag ungdomshuset – mod bådværftet.
Elektrikere arbejder på sagen.
Alle broer er algebehandlet. Virkning vil kunne ses om 2-3 uger.
Sejlerskolen, v/Tjok og Jan
Sejlerskolen har pt. 17 medlemmer, men mangler 2 instruktører. Mon der er nogle
pensionerede dygtige sejlere, der kunne tænke sig at lære fra sig?
Sejlerskolens nye både ”Karoline” har fået to bådsmænd i Jan Frederiksen og Kenneth Hansen.
Jan oplyste videre, at kurset i speedbådskørekortet blev aflyst på grund af for få deltagere, men
vil blive tilbudt igen næste år.
Skolebådene vil få påført ”skolebåd” på fribordet.
5. Orientering om seneste relation til havnen, v/Jørgen og Ole
Jørgen, Jan og havnefogeden Peter, har holdt møde med Annemette Hommel, hvor der blev
drøftet bådpladser. Klubben gav udtryk for sit ønske om at samle klubbens både ved
ungdomsafdelingen, hvis der renses ud og bliver ca. 1,8 m dybt. Hvis bådene samles, kan der
udlejes 3 pladser ved broerne. Der arbejdes videre med dette.
6. Status angående klubbens logo på klubhus og både
I arbejdet med at markedsføre og synliggøre vores sejlklub mere og bedre, skal der opsættes
skilte på klubhusene, så det tydeligt fremgår, at her har klubben til huse. Arbejdet med at
indhente forslag til udformning af skilte er i gang.
Der skal indhentes priser på tryk af ny folder omhandlende sejlklubben. Dog afventes afklaring
omkring logo.
Der skal indhentes pris på tøj med logo, fx t-shirt, polo o.lign. med klubbens logo. Gitte og Lotte
arbejder videre med dette.
7. Flagning på flagmasten v/Ole
Vi fortsætter som hidtil – dvs. vi flager med Dannebrog på flagdage.
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er den 29. maj kl. 19.00.
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