Referat af bestyrelsesmøde i SSV, den 29. januar 2019

Fremmødte: Jan, Niels, Steen, Jørgen, Ole, Allan og Lotte
Afbud: Gitte og Henning

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen bemærkninger.
3. Status på klubbens økonomi
Dæk på traileren udskiftes hurtigst muligt. Større afvigelser blev gennemgået. Der blev ikke fundet
anledning til justeringer og regnskabet blev underskrevet.
4. Projekt – Nyt klubhus
•
•
•

Orientering fra projektgruppens arbejde
Orientering på generalforsamling
Planlægning for byggefasen

Der var afholdt møde i klubhusudvalget den 24. januar. Arbejdet med at søge fondsmidler pågår fortsat.
Bestyrelsen har besluttet at medlemmerne, på den kommende generalforsamling, vil blive informeret om
projektets status og få forevist tegninger af klubhuset.
Når funding er søgt og beslutning om nyt klubhus er endeligt truffet, og vi kender tidsplanen for byggeriet,
skal klubbens udvalg vurdere hvordan de fortsætter, fx mht. placeringen, hvis det gamle klubhus skal
nedrives før det nye står færdigt.
5. Generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingen afholdes den 28. februar. Der vil blive indkaldt på sædvanlig vis.
Input til årsberetningen fra klubbens udvalg, skal sendes til Jan senest den 11. februar.
6. Seneste relationer vedrørende samarbejdet med Vordingborg Lystbådehavne
•
•

Helhedsplan for Nordhavnen
Det lokale Havneudvalg

Referent: Lotte Monefeldt
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Der har været afholdt møde med kommunen den 16. januar. Ny projektgruppe i kommunen er under
etablering og skal fortsætte arbejdet med havnens udvikling. Plan forventes færdig ultimo 2019 og
realiseres i 2020 og 2021.
Jan er blevet formand for det lokale havneudvalg. Se referat fra mødet på nordhavnens hjemmeside.
7. Kommunikationsformen til klubbens medlemmer
•
•

SMS-ordning
Ny webmaster

SMS-ordning er under oprettelse.
Aftale om ny webmaster er ved at være på plads. Den nye webmaster vil blive indført i den nuværende
platform af Allan. Der nedsættes en webgruppe som dels skal hjælpe den nye webmaster, dels vurdere
eventuelt behov for skift af platform.
Alle udvalg opfordres samtidig til løbende at komme med bidrag til hjemmesiden for at holde den levende.
8. Dansk Sejlunions generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i Middelfart den 23. marts. Der er ingen fra Snekken der deltager.
9. Vild med Vand 2019
Vild med Vand og Havnens Dag afholdes i 2019 den 25. maj og er et landsdækkende projekt som afvikles
samtidigt i omkring 100 havne.
I 2018 blev Vordingborg Kommunes projekt “Aktiv Havn” langt sammen med Vild med Vand og Havnens
Dag på Vordingborg Nordhavn. Dette medførte at al aktivitet og opmærksomhed stort set foregik ved Roog Kajakklubbens område. Sejlklubben fik meget lidt opmærksomhed. Vordingborgs Kommunes projekt
forventes i 2019 afviklet i Stege.
Det skal derfor vurderes i hvilket omfang vi skal deltage, men vi må påregne at indgå i en
planlægningsgruppe under Det lokale Havneudvalg med henblik på at fremhæve sejlklubbens aktiviteter og
eksistens.
10. Sydstævnekredsen
•

Generalforsamling

Udsat til næste møde, da Steen var forhindret i at deltage og nu afventer mødereferat.
11. Orientering og indlæg fra udvalgene
•

Økonomiudvalget
Drøftet under pkt. 3.

Referent: Lotte Monefeldt
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•

Aktivitetsudvalget
Udsat til næste møde, pga. fravær.

•

Kapsejladsudvalget
Vi mangler nu en måler. Hvis nogle har brug for måler, henvises til en nærliggende
sejlklub.

•

Sejlerskolen
Ikke noget nyt.

•

Ungdomsudvalget
Der er kritisk mangel på trænere og på den kommende generalforsamling vil der blive et
opråb efter flere trænere.
Havne- og bygningsudvalget
Trækprøvning af pæle pågår fortsat.
Nyt takstblad findes på hjemmesiden.
Rød/grøn skiltning af pladser bliver først aktivt efter den 1/6, da havnefogeden ikke har
ressourcer til denne administration før da. Så indtil den 1. juni, behøver man altså ikke at
vende skiltet til grønt.
Hængelås på traileren skiftes på grund af slitage.
Rejsning af flagmast planlægges af Ole, selvom han udgår af bestyrelsen efter
generalforsamlingen.

12. Koordinering af datoer for aktiviteter i 2019
Udskydes til næste møde.
13. Eventuelt
Ikke aktuelt.

Referent: Lotte Monefeldt

