Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Snekken d. 27.11.2018
Fremmødte: Jørgen, Ole, Steen, Niels, Jan, Henning.
Afbud: Gitte, Allan/Lotte.

1. Godkendelse af dagsorden:
•

Godkendt.

2. Opfølgning på referatet fra sidste bestyrelsesmøde:
•

Vedr. redningskransen ved ungdomsafdelingen. Den gamle nedtages, der er en nyere ved
ungdomsafdelingen. Ole følger op på anode ved mastekranen m.m.

3. Status på klubbens økonomi:
•

Iflg. Jørgen: Alt uændret i forhold til sidste møde.

4. Projekt – Nyt klubhus
•

Afslag fra Nordea-fonden. Visionen for vores projekt skal muligvis have et bredere sigte, hvis vi skal
gøre det interessant for diverse investorer. Punktet blev drøftet. Flere fonde undersøges.

•

Drøftelse af nyt forslag til vision (forslag til revideret vision er vedhæftet):
Bestyrelsen drøftede forslaget, der arbejdes videre.

5. Seneste relationer vedrørende samarbejdet med Vordingborg Lystbådehavne
•

Jan og Jørgen orienterede. Se referater på kommunens hjemmeside.

6. Kommunikationsformen til klubbens medlemmer
•

Der er ideer om en fornyelse af hjemmesiden. Det ser ud til, at der medlemmer, der vil være med
til at løfte opgaven.
Det er muligt at få udsendt SMS besked, når der er mail fra klubben. Det koster lidt ekstra, men
bestyrelsen bifalder ideen. Undtagen Jørgen.

7. Orientering og indlæg fra udvalgene
•

Økonomiudvalget: Alt vel.

•

Aktivitetsudvalget: Alt vel.

•

Kapsejladsudvalget: Vinterhi.

•

Sejlerskolen: Det ser ud til, at der kommer flere nye instruktører til næste år. Ellers alt vel.

•

Ungdomsudvalget:

Allan har sendt flg. til mødet:
1. Jeg syntes godt vi kunne nævne i referatet, at 606’eren er rullet ind i værkstedet for reparation.
2. Ungdommen påtænker et Trænermøde primo januar, hvor vi planlægger 2019. Der vil komme et
skriv ud om dette, så nye potentielle trænere kan indfanges.
3. Med reference til min tidligere mail, kunne man nævne i referatet, at jeg trækker mig som
webmaster. Så nu kan dem der ønsker et andet layout komme til.
4. Ellers har jeg et punkt der hedder speedbådskørekort til trænere. Jeg tænker, at vi kunne have
en snak om, at udvalgte trænere får muligheden for et kørekort. Enten gratis, eller på en måde
hvor sejlklubben ikke tjener på det. Det kræver selvfølgelig medlemskab. Det drejer sig måske om
1 til 2 personer om året.
Jeg har ingen datoer/aktiviteter til kalenderen, der får indflydelse for den øvrige sejlklub.
Med venlig hilsen Allan Larsen
•

Havne- og bygningsudvalget: Ole fortalte at de er i gang med at banke nye pæle. Lysene på
broerne er kommet I orden, så lysforholdene er er blevet forbedret.

8. Koordinering af datoer for aktiviteter i 2019: Udsat til næste møde.
9. Eventuelt
Næste møde d. 29.1.19
Ref. Henning A.

