Referat af bestyrelsesmøde, den 16.6.2020

Fremmødte: Jan, Niels, Mona, Allan, Henning.
Afbud: Steen.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Opfølgning på referatet fra seneste bestyrelsesmøde:
Intet at bemærke.
3. Klubbens økonomi:
o Status på budget og regnskab: Alt ser fint ud.
o Status medlemmer: Der mangler stadig indbetalinger fra ca. 20 medlemmer. Vi håber at høre fra
dem.
o Sejlerskolegebyr: Prisen for medlemskab er kun det halve, når sæsonen først kan starte efter 1.8.

4. Klubbens generalforsamling:
Vi undersøger om der muligheder for at låne et lokale, hvor vi kan være mht. at overholde afstandskravene.
Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen i uge 34. Indkaldelsen kommer 3 uger før jvf. vores
vedtægter.

5. DS generalforsamling: Afholdes d. 25.6. Vi deltager ikke.
6. Projekt nyt klubhus: Jan orienterede. Se referater på hjemmesiden. Vi hører mere på
generalforsamlingen.
.
7. Opdatering Corona-situationen: Vi følger nøje myndighedernes retningslinjer. Der er skærpede regler
for brug af vores lokaler, både mht. afstand og rengøring. Vores klubhuse er fortsat lukkede for sociale
arrangementer. Se Sejlunionens hjemmeside.
8. Orientering om samarbejdet med Vordingborg Kommunes Lystbådehavne, herunder blandt andet
takstblad 2021:
Jan orienterede.
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne indgiver høringssvar, hvis der punkter, man ønsker drøftet.
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9. Vedligeholdelse af klubhus:
Vi har modtaget tilbud på maling af klubhus samt renovering af sætningsskader. Vi sætter arbejdet i gang.
10. Hvordan kommer vi igen i gang med klubbens sommeraktiviteter:
o Ungdomsafdelingen: Alt kører, som det plejer. Omkring 15 unge er i fuld gang
o Kapsejladsudvalget: Vi påtænker at starte onsdagssejlads umiddelbart efter sommerferien samt at
afvikle singlehand/Twostar også, hvis det bliver muligt.
o Sejlerskolen: Ingen har sejlet indtil videre. Info-møde i morgen. Omkring 6 nye elever er tilmeldt. Vi
undersøger muligheder for at komme i gang. Vi spørger myndighederne.
11. Eventuelt: Vi udlåner ungdomsafdelingen til Danske Tursejlere d. 4.-5. juli. De betaler for rengøring.
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