Ny kasserer
Kasserer Jørgen har ved generalforsamlingen næste år været kasserer i 10 år og vi søger en
afløser.
Der bliver ingen mulighed for genvalg, så vi skal have fundet en ny.
Se lidt på disse ting, hvad kassereren/udvalget får tiden til at gå med:
Kassererens primære opgaver:
Kassereren er medlem af bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøder m.m.
Registrering af medlemmer i havne/medlemsprogram
Opkræve kontingenter/ rykke for disse
Opkræve for andre ydelse eks. Sejlerskole, bogmaterialer m.m.
Betalinger fra klubben, refundere medlemmer for udlæg
Bogføring af alt i regnskabsprogram
Udfærdigelse af budget og regnskab
Lønregnskab/feriepenge/ATP/AM (mindre)
Tage imod nye medlemmer, rundvisning, nøgleadministration
Tegne/vedligeholde annoncer på hjemmesiden og udfakturere disse
Deltage i forhandlinger med restauratør. Vedligeholdelse af kontrakt og garanti.
Afregning af vandforbrug med restauratør en gang årligt.
Deltage og arbejde i diverse grupper på det økonomiske område, bl.a. Nyt klubhusgruppen.
Vedligeholde klubbens forsikringer i Codan og Top-danmark
Være obs på at søge tilskud fra bl.a. Vordingborg kommune/ evt i samarbejde med udvalgene.
Indberetning af medlemmer/statistik til Dansk Sejlunion
Det synes umiddelbart at være ret omfattende, men alt skal jo ikke laves på en gang.
En hel del af jobbene kan også uddelegeres i økonomiudvalget. Men det kræver jo, at man er flere
i dette udvalg.
P.t. er vi to personer, Birthe og Jørgen, hvor Birthe har lavet bogføringen.
Jo flere i udvalget, jo lettere for alle parter. – Men det er den valgte kasserer, der har ansvaret
over for klubben.
Lønnen? - Den er ens for alle i klubben, vi (excl. en enkelt ungdomstræner i ungdomsafdelingen)
arbejder alle uden vederlag, og fornøjelsen, glæden ved arbejdet og samværet med
medlemmerne er lønnen. – Og faktisk er det udfordrende, givende, hyggeligt og morsomt.
Vi tilbyder den nye kasserer at deltage/ få indblik i det nuværende arbejde således, at vi kan sikre
en glidende overgang, når der skiftes til generalforsamlingen næste år.
Så hold jer ikke tilbage, tag kontakt med Jørgen på tlf. 23725760 eller mail
jamonand@gmail.com

