Referat af Sejlklubben Snekkens bestyrelsesmøde den 29. august 2017
Tilstede: Jan, Dorthe, Jørgen, Steen, Ole, Henning.
Afbud: Niels, Gitte.
Referat: Henning.
Dagsorden:
1. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt.
3. Nyt vedrørende arbejdet med projektering af evt. nyt klubhus:
Jørgen orienterede om møde med projektgruppen og kommunen angående projekttankerne.
4. Status vedr. RIB-fartøj:
Vi har fået en meget flot ny RIB! Kom ned og se den nede foran ungdomsafdelingen. Den fungerer
rigtig godt. RIB’en må kun bruges i forbindelse med aktiviteter i SSV regi. Hjælp til fri-trækning af
både er forbudt af forsikringsmæssige årsager.
5. Orientering fra udvalgene/ alle:
Ungdomsafdelingen: 17 aktive sejlere pt. Der kommer løbende nye. Der er startet en frugt-ordning
i stedet for kage samt andre gode tiltag. Vi håber, at der kommer nye trænere til. For øvrigt er der
rigtig mange tilbud fra DS til udvikling af ungdomssejlere. Der er søgt om fondsmidler til køb af en
ny jolle.
Økonomi: Jørgen har søgt forskellige fonde til støtte til indkøbet af RIB’en. Der er solgt diverse
gamle motorer og alu-jolle. I stedet er der købt en ny motor. Jørgen kigger på forskellige
muligheder for ”familiemedlemskab”.
Kapsejlads: Indbydelse til Snapsesejladsen er ude. Ellers alt vel.
Havn og bygninger: Vi hilser den nye havnefoged, Peter Heinesen Kehlet velkommen og håber på
et godt samarbejde.
Sejlerskole: 3 elever skal til praktisk prøve her i efteråret. Nyt kursuskatalog er på hjemmesiden.
Der er sejlerskole- cup i Kerteminde. Påhængsmotoren sætter ud, den skal repareres. Skolebåden
har påført en anden båd en mindre skade i forbindelse med havnemanøvre.

Aktivitetsudvalget: Fin fællestur til Stege i weekenden med godt 20 både og 45 deltagere. Henrik
(hvidevarer) er indtrådt i aktivitetsudvalget. Efterårets klubaftener er godt og vel besatte med
diverse arrangementer, herunder:
- Nødraketter mv.
- Julearrangement.
- Foredrag om Tallship-race/Philippinerne (forhåbentlig).
- Foredrag v/ Kaare Johansen om historisk sejlerliv omkring Vordingborg (ikke endelig på plads)
6. Nyt om havnebestyrelsen:
Den nuværende bestyrelse er fortsat uændret
7. Evt.:
Der skal opsættes skilt ”Grill forbudt” på træterrassen ved ungdomsafdelingen. Ole sørger for det.
Flagregler skal drøftes på kommende møde.
Det er dejligt at rengøring/oprydning efter onsdagssejlads fungerer
Notits angående masteanbringelse i ungdomsafdelingen sørger Jørgen for.
Markering om natten af ledefyret på Kirkegrunden skal kommunen sørge for.
Ravns café fortsætter som hidtil.
Troels Biskopstø sejler afsted vi 9.9. kl. 9, Jørgen vinker farvel.

