Referat Bestyrelsesmøde 29/4 2021
Deltagere : Mona Larsen, Steen Graves, Kim Nybo, Niels Mikkelsen, Arne Jacobsen,
Flemming Larsen.
Afbud : Niels Erik Nielsen, Ronni Lykkehus.
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet godkendt.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt – som tidligere fremsendt.
3. Økonomien i Snekken herunder seneste nyt vedrørende byggegarantier, låne
optagelse mv / ML
Den daglige drift af Snekken går fint. Økonomien hænger fint sammen. En del af det
relativt gode økonomiske resultat skyldes uden tvivl, at aktivitetsniveauet er ret lavt på
grund af Corona..
Kontingent: Stort set alle har betalt kontingent. En rykker fik mange ud af busken. En del
ubetalte kontingenter skyldtes simpel forglemmelse. Totalt medlemstal d.d. 290.
En del af det faldende medlemstal skyldes manglende bådpladser.
Byggegarantier – både vores og entreprenørens er i orden. Lån er i orden. Dejligt at vi har
haft konsulentbistand fra Svend. Fint samarbejde med Lollands Bank.
4. Byggeprojektet/ FL + alle
FL og Niels orienterede om 3 opståede udfordringer på vores byggeri,
a) Anke af vores dispensation fra en af vore naboer.
b) Opdagelse af, at vores ejendom er fredet i klasse 4 .Selvom den ikke er katagoriseret
som ”særlig bevaringsværdig”, så skal vi alligevel igennem en høringsfase hos Museum
og Slots og ejendomsstyrelse . Dette medfører udsættelse af nedrivning.
c) Udfordring med byggetilladelse på grund af energiberegninger.
Der arbejdes intensivt med alle forhold, så vi kan komme i gang.
På baggrund af ovenstående besluttede bestyrelsen at udsende ”infobrev” til
medlemmerne.
FL søgt støtte til vores kommende elevator. Støtten er søgt i kommunal pulje for handicap
hjælpemidler i foreningsbyggeri.
5. Orientering fra udvalgene
Kapsejladsudvalg: Der har været en ok tilmelding til onsdagssejlads. 22 både. Flere og
flere til korte bane. Mindre ”hard” race, men fin lyst til sejlads. Der startes op med en
”moleøl” efter sejlads. Arne J tilbød at aktivitetsudvalget kunne være med til ”after sejlads”
Indtil videre med fællesindkøb af gasgrill. Der satses på pølser.

Husk at alle er velkomne – også dem der ikke sejler så hurtigt.
Ungdomsudvalget : Sejlads er startet op . Det er og har været elendigt vejr. Meget koldt.
Håber at alle holder ved til sommeren dukker op. Man holder på med sejlads i videst
muligt omfang.. / nye drenge er kommet til. Det har medført mangel på Optimist joller.
Naboklubberne i Sydstævne kredsen er blevet kontaktet med henblik på lån eller køb af
joller ( brugte) Endnu kun mindre reaktion.
Kim har sendt ansøgning til Friluftsrådet. Ansøgning om 24.000 kr. til både og nyt grej.
Ungdomsafdelingen mangler hjælpere og instruktører til sejlads. En eller to
eftermiddage 17 – 19 ( nærmere hos Kim)
Motorbådsudvalget: Intet nyt
Sejlerskole: Bestyrelsen er blevet orienteret om, at flere er hoppet fra kurset i løbet af
vinteren. Årsagen til dette undersøges. Niels M følger op og drøfter med Niels. Hvorledes
skal kommende år arrangeres.
I sæsonen 2021 har sejler skolen 10 elever fordelt på 5 hold. Af de 10 er 6 nye i
sejlklubben. Gert Jerrebo sejler mandag i folkebåden, Kim Ørom sejler tirsdag i drabant,
Ulrik Petersen sejler onsdag i folkebåd og Niels Erik Nielsen tirsdag og torsdag i folkebåd.
Bådsmændene Hans Fromberg, Jarnik Kock og Jan Frederiksen har gjort bådene klar til
sæsonen. I år var det lige ved at sejlerskolen måtte afvise elever pga. mangel på
instruktører, derfor kan sejlerskolen til enhver tid bruge flere folk som instruktører og
bådsmænd.
Sejlerskolen mangler instruktører – Er det et job for DIG. Henvend dig til Niels Erik.
Aktivitetsudvalg: Udvalget var rigtig godt tilfreds med ”fællesarbejdsdage”. Det havde
været hyggeligt på begge sider af bordet. God stemning overalt. Udvalget havde haft en
god opgave. Tak til alle i udvalget.
Vi er alle inviteret på Motormuseum i Rødvig. ( Her er vores motorspil endt ) Måske en
fællestur. Husk motorbådsudvalget.
Standerhejsning 8/5 : Udvalget serverer kransekage og Cremant til dem, der ikke ønsker
øl. Det skal fejres, at vi trods alt kan samles.

6. Nye medlemmer - hvordan får vi sejlere med bådplads i havnen ind i
Snekken?
Mona har ikke en oversigt over, hvem der er medlem, og hvem der ikke er. Vi kan alle
spørge lidt ind, og måske også spørge om naboen ikke skal have en gratis
medlemsstander, hvis han er medlem. Det kan da danne basis for dialog. Klubben råder
over medlemsfolder, der kan deles ud. Det bliver et bedre sted at være for alle, hvis vi alle
er i det samme fællesskab. ”Kunne du ikke tænke dig at blive medlem af SSV”
7. Flere optimistjoller /KN: Se ovenfor under udvalg

8. Anvendelse af nyt klubhus/ AJ
AJ havde sammen med et lille udvalg lavet forslag til retningslinjer for brug af nyt klubhus.
Vi gennemgik forslaget og enedes om at der var mange gode tanker. Forslaget
genoptages på næste møde, hvor vi alle har haft lejlighed til at se lidt mere på det. Man
kan vel sige, at vi har tid til det.
9. Eventuelt - med diskussion af kommende generalforsamling
Generalforsamlingen afventer Corona regler, der gør den mulig.
HUSK : Standerhejsning den 8/5 klokken 14.00

Referent : Flemming

