Vordingborg den 23-02-2021
Sejlklubben Snekken Vordingborg
4760 Vordingborg

Referat bestyrelsesmøde den 23/2 2021- afholdt som ”Teams
møde”
1) Kommunikation i Sejlklubben
På baggrund forrige møde, besluttede bestyrelsen at de ikke kommenterer i gruppen ”Os i Sejlklubben
Snekken”. Hvis der kommer kommentarer i gruppen fra et bestyrelses medlem, så er det ikke på vegne af
bestyrelsen, men vedkommende selv.
2) Dagsordenen blev godkendt.
3) Økonomien i Snekken, herunder kontingent for 2021, situationen i Restaurant Snekken
Revisorerne har godkendt regnskabet. Vi aftalte at kontingentet skulle udsendes efter mødet, iht. brevet til
alle medlemmer.
Sussi har haft lukket Restaurant Snekken i feb. mdr. pga. Corona, og bestyrelsen har drøftet situationen, og
blev enige om, at sejlklubben ikke kan hjælpe hende økonomisk, da det er me dlemmernes penge, men
bestyrelsen håber, at hun vil kunne klare denne svære situation.
4)Afstemningsresultatet for klubhusprojektet og næste skridt.
Rådgivende ingeniør MOE og entreprenøren arbejder videre med projektet, og vi er i gang med at søge en
dispensation pga. af højden bliver 3,75 meter hvor taget begynder.
Nabohøringen er overstået, men en af naboernes advokat, har søgt aktindsigt i sagen. Vi afventer..
(Sidste nyt. Sagen er afgjort i Plan og teknik. Vi har fået dispensation og fortsætter byggeriet)
Vi skal til at tømme det gamle klubhus, det er jo en fælles opgave, så vi er i gang med at lave planer om
koordinering af de forskellige opgaver, tidspunkter, og samtidig skal vi tage hensyn til div. Corona
restriktioner. Vi får brug for alle medlemmer, både dem der kan arbejde i dagtimerne, og dem der kun kan
komme i weekenderne. Der vil komme mere info herom senere pr mail.
Under hele byggeriet kan medlemmer godt bruge mastekranen.

5)Hvordan involveres alle udvalg i klubbyggeriet.
Aktivitetsudvalget vil gerne stå for forplejning til de hårdt arbejdende medlemmer, og de kommer til at
have nogle til at hjælpe sig med denne opgave.
Vi kommer til at bruge en del flyttekasser, Arne har allerede sponsoreret 25 stk. som vi er glade for, men
det er ikke nok, så hvis der er nogle der ligger inde mednogle, så tager vi gerne imod dem, så vi kan pakke
tingene ned i. Arne vil også gerne arbejde med at kordinere tømningen, sammen med div. Udvalg.
Ungdomsudvalget vil kontakte forældrene og opfordrer dem til at komme og hjælpe med at tømme
klubhuset. Ligeledes er der mange, der har skrevet gode tilbagemeldinger omkring byggeriet, så bestyrelsen
er meget håbefuld, at der er stor opbakning til hjælpen med at tømme klubhuset.
6)Kort orientering fra udvalgene
Sejlerskolen kommer i gang med VHF-kursus, så snart Corona restriktionerne tillader dette.
Kapsejladsudvalget arbejder på et resultats program, der gør det meget nemmere at registrere
kapsejladserne.
Ungdomsafdelingen har ikke kunne afholde vinteraktiviteterne, men arbejder videre med e -sailads og med
at få stablet en mødeaften op, hvordan man kommer igang med at spille e-sailads, Virtual Regatta Inshore,
for begyndere, mere om dette kommer rundt pr mail. Man skal regne med at det bliver online.
Havneudvalget arbejder med et nyt masterum, der arbejdes med forskellige modeller, og så skal der lige
kordineres med byggeudvalget om hvordan og hvornår, det skal laves.
7)Evt.
Der er blevet søgt Møns Bank om midler til inventar
De næste 2 møder er d.29/3 & d.29/4
Ref. Kim

