Bestyrelsesmøde Sejlklubben Snekken 21. Juni 2021
1. Opfølgning på referatet fra sidste møde
Ingen kommentarer til referatet
Der er ingen, der har meldt sig som nye instruktører på skolebåden. Vi fortsætter alle
med at være opmærksomme på nye kandidater. Måske kan man indkalde til en
instruktøraften i løbet af vinteren – med nye og gamle emner.
2. Godkendelse af dagsordenen
Tilføjelse til dagsorden er: Udtalelse vedr. nye takster/ budget for lystbådehavnene.
3. Økonomien i Snekken/Mona
300 medlemmer. Alle har betalt – undtagen 1.
Atter drøftelse af ikke medlemmer og både.
Vi tager det op igen på næste møde og udarbejder en strategi.
Status på økonomi er fin.
4. Seneste vedrørende klubhusprojektet – Niels og Flemming
§8 er godkendt af amt og kommune
Byggesagsbehandlingen er tilendebragt. Vi har fået tilbagemelding om at alle
nødvendige informationer er indkommet.
Vores sag er nu til endelig høring i TF forvaltningens afdelinger
Der er i dag kommet byggetilladelse (24/6)
Nedrivning skal gå i gang i denne uge. Demontering af el etc. er påbegyndt.
5. Information fra udvalgene
Kapsejlads : Meget lækkert, at der nu er 19 – 20 både i onsdagssejladserne. Sejladsen
er til glæde for både hurtige og langsommere både. Vigtigt at vi kommer ind nogenlunde
samtidigt. Godt med den nye grill og fælles pølsespisning. Opfordring til endnu flere om
at deltage i de hyggelige sejladser.
Der planlægges med at lave en single / doubble-hand sejlads i eftersommeren. Måske
inviteres naboklubber.

Ungdomsafdelingen :
Fået 3000 kr af Othello bageren som sponsorat til optimister
6 klasse på besøg på onsdag. Reklamefremstød for nye medlemmer.
Efter sommerferien tilbydes andre klasser at besøge ungdomsafdelingen.
Der er i øjeblikket aktive 15 sejlere . Stadig behov for medhjælpere.
Aktivitetsudvalg :
Succes med grillaftener : 36, 25, 15 25 – er vel et meget godt deltagerantal.
Arne er indstillet på, at vi fortsætter i løbet af sommerferien.
Arrangementet er kun for medlemmer, men ikke medlemmer må gerne komme på
besøg, så de kan se hvorledes dette gode arrangement forløber og efterfølgende melde
sig ind.
Sankt Hansen aften /kapsejladsudvalg / aktivitetsudvalg. 70 deltagere. Meget flot.
Havneudvalget :
Udvalget har ikke haft møde. Gemmer kræfterne til efteråret, hvor der skal gang i
masterummet.
Bo ryddet ukrudt.
Nyt masterum laves i efteråret. Niels, Eli og Ole mødes for måltagning etc. i gamle
masterum hurtigst muligt. Arbejdet er nemmere i det tomme masterum.
’Husk at fjerne master og bukke fra havnepladsen .
FL snakker med Brian om ”skiltevending” og besked til havnefoged ( regler). Vi skal alle
huske at vende skilte til grønt, når vi tager af sted.
Ny takstblad til udtalelse FL laver udtalelse til havneudvalget efter drøftelse med Jan.

6. Fastsættelse af dato og sted for generalforsamlingen
Generalforsamling afholdes den 26/ 8 på Iselingeskolen klokken 19.00
På generalforsamlingen bør vi have vedtægtsændring i forhold til muligheden for at
afholde en virtuel generalforsamling.

7. Eventuelt - herunder dato for næste bestyrelsesmøde i august.
Fastsat til 23 /8

God sommer til alle
Ref : Flemming

