Referat af bestyrelsesmøde, den 6.5.2020

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
2. Opfølgning på referatet fra seneste bestyrelsesmøder:
Intet at bemærke.
3. Klubbens økonomi:
Mona orienterede. Det er aftalt med restauranten, at huslejen forbliver uændret. Vi afventer situationen
mht. Corona-krisen. Vi er parate til at hjælpe med huslejen hvis situationen fortsætter.
Der mangler stadig kontingent indbetalinger. Der er pt. 271 aktive og 24 passive medlemmer, det ligner de
andre år.
Der bliver sat nye vinduer i restaurantens køkken.

4. Vedligeholdelse af klubhusene:
Der er afsat 50.000,- i det kommende budget til maling og vedligeholdelse. Vi indhenter tilbud, så vi kan
være klar til at gå i gang efter den kommende generalforsamling
5. Projekt nyt klubhus:
Jan orienterede om status på projektet. Der søges stadig fonde.
6. Kort orientering om samarbejdet med Vordingborg Lystbådehavne:
Jan orienterede. Der arbejdes på nye vedtægter for havnerådet. Ligeledes er der planer om en
harmonisering af foreningernes vilkår. Der er også planer om at etablere pladser til autocampere.
7. E-sejlsport:
Vi efterlyser medlemmer der kunne være interesserede i at starte det op. Måske kunne det være en
aktivitet til en klubaften til efteråret med en konsulent fra sejlunionen. Der ligger et link på mail fra
kapsejladsudvalget.
8. Corona-situationen. Hvordan kommer vi i gang igen:
 Ungdomsafdelingen: I ungdomsafdelingen forventer de at kunne starte med nogle af de store
snarest. Får at kunne starte op med alle, afventes besked fra myndighederne og Dansk Sejlunion.
De er klar til at komme i gang.
 Kapsejladsudvalget: Vi er klar til at gå i gang, så snart det bliver muligt.
 Sejlerskolen: Alt er klar, men afventer ligeledes myndighedernes beslutninger.
9. Generalforsamling:
Der bliver indkaldt til generalforsamling med 3 ugers varsel når det bliver muligt. Vi afventer.

Referent: Henning Andresen
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10. Eventuelt:
Vild med vand er aflyst.
Kaffestuen må kun benyttes af medlemmer pga. Corona. Der sættes opslag på døren. Husk at låse efter dig.
Der indkøbes et skab til opbevaring af brændstof til ungdomsafdelingen.
Vi skal have skiftet brandslukkere, samt brandsyn/plan.
Bestyrelsen takker Eli for hans store indsats som udvalgsformand.

Referent: Henning Andresen

