Referat af bestyrelsesmøde i Snekken 28/2-2017 kl 19.00
Tilstede: Niels, Jan, Ole, Jørgen, og Gitte.
Afbud: Dorthe, Allan og Henning
Referat: Gitte.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemærkninger til referatet for best. mødet 31/1-2017
Godkendelse af dagsordenen
Endelig behandling af forslag om indkøb af Rib-båd/Dorthe/Niels og Jørgen
Beretning fra senest afholdte møde i Havnebestyrelsen/Jan, Jørgen og Niels
Seneste nyt fra udvalgene
Eventuelt

1. Bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde:
Et enkelt udestående ift. liste over vedligehold v/ Ole.
2. Godkendelse af dagsordenen:
Godkendt med 3 tilføjelser
- Info omkring Boatflex
- Køb af Neptun 22
- Orientering om forsikringsforhold
Alle 3 punkter indgår under nyt fra udvalgene.
3. Endelig behandling af forslag om indkøb af Rib-båd
Jørgen orienterede om forslag til generalforsamlingen om indkøb af Rib-båd, herunder tilsagn om tilskud
på 20.000,- fra Apollo Wind Energy A/S.
Der var enighed i bestyrelsen om et behov for en sådan båd, bredt i sejlklubben. Jørgen fremfører forslaget
på generalforsamlingen, og bestyrelsen afventer generalforsamlingens beslutning om evt. videre
behandling.
4. Beretning fra seneste afholdte møde i havnebestyrelsen/Jan, Jørgen og Niels
Niels orienterede om seneste nyt, herunder at benyttelse af slæbested formentlig kommer til at koste 75,-.
Det undersøges fortsat om havnens brugere kan få udleveret et ”lånekort” til bommen.
Opmåling ift. takstblad genoptages først i 2018 – der foretages således ingen ændringer i 2017.
Søspejderne fremlagde et forslag om ny bro – parrallelt med bro 1. Spændende oplæg med kajakpolobane,
svømmebane mv. Der søges midler i størrelsesordenen 500.000,Roklubben meddelte, at de pt. er uden formand.
Niels orienterede slutteligt om, at der – med generalforsamlingens opbakning – arbejdes videre med oplæg
til havnens udvikling ved afholdelse af Workshop den 25. marts 2017. Nærmere herom følger.
5. Seneste nyt fra udvalgene
Havne- og bygningsudvalg v/ Ole
Bygninger gennemgås ift. udarbejdelse af liste over vedligeholdelsesopgaver
- - Bevoksning ved kaffestuen ryddet og gelænderet forlænget, således at det nu er anvendeligt.
- - Ole udarbejder mail til Ove, ift. afregning af strøm og hvordan skal vi forholde os ift. betaling.
Økonomiudvalg v/ Jørgen
intet nyt

Aktivitetsudvalg v/ Gitte
- Der afholdes klubaften torsdag den 9/3-17 kl. 19.00, hvor Gunner Dahlgaard kommer og fortæller
om sin vej til OL
Sejlerskolen v/ Jan
- Tovværkskursus den 12. marts
- VHF kursus med 10 deltagere i gang
- Motorkursus den 23. marts
- 10 tilmeldt årets sejlerskole – infomøde den 29. marts
Ungdomsafdelingen
- Dorte fortsætter som formand
Kapsejladsudvalget
intet nyt
Jørgen orienterede herefter om ny mulighed ift. udlejning af både til overnatning via BOATFLEX.
Jørgen har modtaget et meget uklart dokument om emnet. Interesserede kan læses yderligere på
https://www.boatflex.com/
Jørgen orienterede om tilbud om køb af båd Neptun 22, der står på pladsen på tysk trailer. Båden er tilbudt
overladt til klubben mod betaling af vinteropbevaring og køb af påhængsmotor.
Der er enighed i bestyrelsen om at takke pænt nej, men evt. tilbyde ejeren hjælp til formidling af salg, hvis
han nævner en pris.
Endelig orienterede Jørgen om igangværende sag/korrespondance ift. forsikringsforhold. Der ses forskellige
muligheder, herunder ift. priser og abonnementer, bl.a. ift. forsikring imod skadedyr. Jørgen arbejder
videre og orienterer nærmere om muligheder.
6. Eventuelt:
Generalforsamlingen drøftet, herunder hvem der fremlægger de enkelte punkter, da Niels desværre er
forhindret på dagen.

