Referat af bestyrelsesmøde, den 28. maj 2019
Fremmødte: Jan, Niels, Steen, Eli, Henrik, Lote N og Lote M
Afbud: Allan og Henning
Henrik deltog i første del af mødet.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Referater skal fremover rundsendes tl eventuel kommentering, inden det publiceres på hjemmesiden.
3. Klubbens økonomi
Der blev beretet om et faldende antal medlemmer. Pt. opleves en tlbagegang på 25 % > 25 år, og et fald
på 40 % i ungdomsafdelingen. Der er mere end nogensinde behov for at tltrrkke nye medlemmer. Dete
drøftes under Eventuelt.
Der er desvrrre fortsat medlemmer som ikke har betalt kontngent.
Tilskud fra kommunen tl ungdomsafdelingen udbetales ultmo året, baseret på sidste års medlemstal.
Budget:
Pladsleje blev drøftet. Vurderes pt. af kommunen.
Renovering af fydebroen i ungdomsafdelingen er i gang. Bliver lidt dyrere end budgeteret.
Der er indkøbt en større mrngde vin ifm. Standerhejsningen, men det er tl lrngere tds forbrug.
I 2020 må det forventes at der afsrtes dobbelt op i bygningsudvalget, tl drkning af nyt tag på
ungdomsafdelingen og Klubhuset, samt etablering af brrndstofskur i ungdomsafdelingen, da brrndstofet
fremover skal opbevares srrskilt.
Kundekont hos leverandører:
Det blev understreget, at opretelse og rndring af kundekont i klubbens navn, skal godkendes af
bestyrelsen.
4. Projekt nyt klubhus
Der afventes svar fra AP Møller fonden, der har udvist interesse i projektet.
Klubhusudvalget har fremsat forslag tl hjrlp tl fnansiering, hvilket bestyrelsen drøftede.
Der var delte meninger om forslagene, men enighed om opfordring tl udvalget om fortsat at trnke
kreatvt.
5. Kommunikationsformen til klubbens medlemmer
Der forventes indkøbt et system der kan udsende mail og SMS tl medlemmerne. Dog skal det undersøges
hvorvidt der skal afgives accept tl modtagelse af sådanne, fra medlemmerne. Desuden skal der opsrtes
regler for anvendelse således, at medlemmerne ikke ”spammes” med meddelelser. Det vil vrre
udvalgsformandens ansvar at sikre korrekt anvendelse af den nye kommunikatonskanal.
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6. Privatlivspolitik for sejlklubben
Undersøges fortsat.
7. Kort orientering om samarbejdet med Vordingborg Lystbådehavne
Der er afsat penge tl smukkesering af havnen.
Handelsskolen har skrevet en afsrtningsrapport omkring hele havneområdet, som indeholder gode ideer.
Projektplan for Nordhavnen vil vrre tlgrngelig for interesserede, torsdage i juni, august og halvdelen af
september, kl. 14-17 i klubhuset. Klubhuset er naturligvis forbeholdt klubbens medlemmer.
Vild med vand – dagen, hvor vi havde fere aktviteter i gang i SSV; mand over bord manøvre af sejlerskolen,
redning fra grundstødning af søredningstjenesten, optmister og kajak på vandet i ungdomsafdelingen og
musik foran klubhuset, var desvrrre ikke nok tl at tltrrkke besøgende. Generelt oplevede vi en
begrrnset interesse for havnen. Det lokale Havneudvalg erkender, at Vild med vand 2019 kunne vrre solgt
bedre.
Vi har tlbudt at hjrlpe svømmeklubben med vinteropbevaring af deres svømmebane.
Havnefogeden ønsker frivillige medlemmer tl at hjrlpe med rengøring af havnenes toileter. Det er afslået,
da rengøringen er kommunens opgave.
8. Orientering og indlæg fra udvalgene


Ungdomsafdelingen
Vi har fået tre nye medlemmer, hvoraf det ene er tdligere medlem.
Bogø Cup blev desvrrre afyst, da Bogø ikke selv havde ressourcer/medlemmer tl at gennemføre og
deltage i strvnet. Vi overvejer hvorvidt vi selv har mulighed for at stable et lignende strvne på
benene efter sommerferien.
Som nrvnt under Økonomi, trrnger fydebroen tl en krrlig hånd – ér igangsat. Herudover kommer
der udgifter tl reparaton af presseninger tl fere Terajoller, samt reparaton af et forsejl og
mastebeslag tl en Fevajolle.



Aktvitetsudvalget
Udvalgsformanden var skufet over begrrnset deltagelse tl den første grillaften på Vild med vanddagen. Desuden har kun tre både meldt sig tl frllesturen i Kr. Himmelfarts-ferien, hvorfor den afyses.



Kapsejladsudvalget
Ny kapsejlads (singlehand) afoldes den 15. juni. Fin tlslutning.



Sejlerskolen
10 elever er ved at lrre at sejle. Desvrrre er to instruktører sygdomsramte, så der ledes efter
erstatning herfor.
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Havne- og bygningsudvalget
En stor del af udvalgets vedligeholdelsesplanen er gennemført – fortsrter efter sommerferien. Hvis
nogle har opgaver som ønskes varetaget af udvalget, skal Eli gerne orienteres snarest muligt. Større
foranstående opgaver er reparaton af gulvet i Snekken samt i vrrkstedet.

9. Eventuelt
Vi skal trnke tl, når det grlder at promovere vores sejlklub. Vi er en ofentlig hemmelighed. Vi ser en
trend i at unge køber gamle både. Disse unge skal vi have fat i. Bestyrelsen vil se på muligheden for at
nedsrte et PR-udvalg, alternatvt udvide bladudvalgets ansvarsområde. Der skal indkaldes tl et
brainstormningsmøde i bestyrelsen tl efteråret, så vi er klar tl aktviteter/nye tltag i foråret.
Under drøftelse af kassererens opgaver meddelte denne sin fratrrdelse som kasserer med øjeblikkelig
virkning.
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