Referat af Snekkens bestyrelsesmøde 25/4-2017 kl. 19.00
Tilstede: Jan, Dorthe, Steen, Jørgen, Ole, Henning.
Afbud: Gitte, Niels.
1. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde:
Jan fremviste foreløbig oversigt af aktivitetskalenderen for Snekken til brug for kommunen. Det ser flot ud.
Ole har talt med havnefogeden angående rengøring af borde og bænke samt broerne. Det ordnes som det
plejer.
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt.
3. Økonomien i Snekken (status på kontingentindbetalinger mv):
Jørgen orienterede: 109 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. ØV. Jørgen er ved at få etableret
MobilePay. Måske kan det hjælpe på betalingen?
4. Status på indkøb af RIB-fartøj /Jørgen:
Jørgen har været vidt omkring; Stege, Svendborg og København. Valget er faldet på en ny 5 meter båd med
div. udstyr samt trailer og 60 HK motor. Pris inkl. moms 191.250kr. Vi får 20.000kr. i sponsorat og søger
også forskellige fonde. Båden står i København. Der arbejdes videre med projektet. Vi forventer at få den
om en måneds tid.
5. Henvendelse fra Willi Becke angående børn fra USA/Jan, Dorthe, Jørgen:
Vi ser positivt på forespørgslen angående brug af ungdomslokalet samt mulighed for en sejloplevelse. Vi
hører nærmere.
6. Orientering fra udvalgene herunder seneste nyt fra Nordhavnsfronten/ alle:
Kapsejlads: Nye baner til den nye sæson. Der bliver skippermøde hver onsdag ved flagmasten. Der er bare
styr på det.
Ungdom: Dorthe er spændt på, hvor mange nye der dukker op. Det ser ud til, at der kommer til at mangle
trænere. Den ene 606’er lånes ud til ”voksenpigebåd”. De har klargjort den meget fint.
Pæleorm: Hjemmesiden skal opdateres.
Havn- og bygninger: Der er et frygteligt rod i masterummet. Det er super ærgerligt at materiellet ikke
lægges pænt og ordentligt. ”Bukkegården” er fin og ryddelig nu, håber den kan blive ved med det!
Sejlerskole: 15 elever heraf 12 førsteårselever for nuværende. Fordelt på 6 hold, der sejles både morgen,
middag og aften. Flot!

Nordhavnsfronten: Jørgen orienterede om forskellige betragtninger angående havnepenge, indtægter og
evt. en frihavnsordning i kommunens havne. Bestyrelsen synes umiddelbart at frihavnsordningen er en god
ide.
7. Evt. (Standerhejsning og eventuelle meddelelser herunder):
Alt ok.

