Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken tirsdag d. 30.08.2016 kl. 1900

Deltagere: Niels, Dorthe, Jørgen, Magnus og Jan
Afbud fra: Ole, Henning og Steen
Referent: Magnus
Dagsorden som følger:
1. Opfølgning på referatet for sidste bestyrelsesmøde
I.a.b.
2. Godkendelse af dagsorden
I.a.b.
3.Nordhavnen og havnebestyrelsemøde
Møde med den nye havnechef Anders Arnfeldt. Man fornemmer en gensidig forståelse for at
kommune og Sejlklubben Snekken skal finde ”fälles fodslag” ift. takstblad. Vi mener, at både
bør måles uden udhängende grej, dinghy, anker mm. Samt at man betaler udfra bådens største
bredde og längde som den er opgivet i klassebeviset fra DS, eller producentens mål.
Forholdet skal drøftes i det nye fællesudvalg for havnebestyrelser.
De planlagte robaner og svømmebaner planlægges, at väre klar til Havnens Dag näste år.
Rengøring af toiletter har ikke väret godt nok i säsonen. Der arbejdes på en plan for
bedring,måske rengøring to gange dagligt i højsæsonen.
Et klubmedlem har gjort et bestyrelsesmedlem opmärksom på, at elmålerne til bådene ikke er
typegodkendt, og vedkommende har oplyst, at havnefogeden er underrettet.
4. Information til klubbens medlemmer og opfølgning på ”vinteropbevaring på Masnedø.
Sejlklubben Snekken bør gøre sin indflydelse gäldene ift. kommunens planer/projekt omkring
Nordhavnen. Vi skal gøre opmärksom på vores behov.
Der har været og er tanker om vinteropbevaring af både på Masnedø. Jørgen redegjorde
herfor, som på sidste generalforsamling. Der er ingen planer og tankerne er langt ud i
fremtiden
Medlemsmøde ift. projektet er udskudt indtil videre.
Ideer og initiativer fra medlemmer er meget velkomne.
Näste bestyrelsemøde prioriterer vi et punkt. Hvad er klubbens holdning til fremtiden. Hvilke
behov har vi.

5. Sidste nyt fra udvalgene
Sejlerskoleudvalg:
Kataloget for 2016-17 er lagt ud på hjemmesiden. Bemärk at tilmelding til aktiviteter med
omkostninger nu er bindene.

Aktivitetsudvalg:
Den nye formand har måttet sande, at tilslutning til aktiviteter og engagement i klubben
gennerelt er meget lav. Sankt Hans aften var der ikke mange og til Pinseträffet deltog 1 båd.
Foreslag til klubaften: Besøg af instruktør med opläg om brugen af redningsveste fra
Sejlsikker Kompagniet . Foredrag om flodsejllads v. Poul Kristensen.

Ungdomsudvalget:
Vi har mange nye sejlere i alle årgange. 29'erne tiltrækker andre typer af sejlere. Vi har haft
flere på besøg og de ældste har noget at se frem til, som appelerer til jollesejlerne.
Man har nu VHF udstyr bl.a. til längere ture, som fx til Skåningebro.
Skåningebroturen i år var präget af meget hård vind og man måtte køre hjem lørdag.
Der skal snart bygges en tømmerflåde, ideer til ansøgning om fondsmidler er velkomne.
606’erne sejler ikke.

6.Eventuelt:
Der er informationsmøde om den nye Storstrømsbro d. 22.9.2016. Se hjemmesiden.

