Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken d. 28.8.2018
Tilstede: Jan, Gitte, Steen, Ole, Niels, Jørgen, Lotte, Henning.
Afbud: Ingen.

1. Godkendelse af dagsorden:
•

Godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste møde.
•

Kommentar: Siden sidst er en 606 med sejl solgt for 7500,-kr.

3. Status på klubbens økonomi:
•

Jørgen orienterer: Budgettet overholdes nogenlunde på nuværende tidspunkt.

4. Projekt nyt klubhus:
•

Jan og Jørgen orienterede. Vi hører nærmere på medlemsmødet i overmorgen torsdag.

5. Seneste relation og fremtidigt samarbejde med havnen:
•

Jan orienterede om høring af udkast til ordensreglement for havnen, udkast til vedtægter for
havneråd og vedtægter for lokale havneudvalg. Jørgen fortalte om problematikken ved at
registrere nye medlemmer, da havnefogeden ikke mere må videregive oplysninger om dette.

6. Klubbens fremtidige profil:
•

Vi profilerer os med skiltene på klubhusene, vores standere og trøjer m.m. som medlemmerne
kan købe.

7. Orientering og indlæg fra udvalgene:
•
•
•
•

Økonomi: Jørgen har justeret vores indboforsikringer. Kursusdeltagere betaler fuldt
medlemskab.
Aktivitetsudvalg/Gitte: Fin tur til Stege, 12 både deltog. Standernedhalingsfesten planlægges og
klubaftener til vinterhalvåret overvejes.
Kapsejlads/Steen: Snapsesejladsen er nærmest på plads. Der er 3 SSV-medlemmer der sejler
606 stævne i Guldborg. Husk at melde til Lindholmrundt-sejladsen.
Sejlerskolen/Niels: Der kommer 6 elever til praktisk prøve. Der er 6 nye til venteliste næste år
og nye elever til navigation. Desværre stopper Per som bådsmand. Der mangler instruktører.
Niels laver et opråb til hjemmesiden.

•

•

Ungdomsafdelingen/Lotte: Der er kommet 10 nye medlemmer og nogle gamle er kommet
hjem fra efterskole. Der er planer om lidt mere teori-undervisning til vinter. En af trænerne
er sprunget fra. Der udfærdiges regler for sejlads uden opsyn. Der spørges om en fælles
skiferie? Vi hører nærmere.
Havn og bygninger/Ole: Der mangler lys på mange af standerne på broerne. Der skal slås 5
til 6 nye pæle, de skulle være bestilt. De pæle der ikke er trækprøvet endnu, trækprøves
snarest. Fremover vil der blive brugt jernbaneskinner som pæle.

8. Eventuelt: Intet.

Ref. Henning A.

