Kære alle
Referat bestyrelsesmødet 1/12-2021 kl. 19.00 i lokalet under restauranten.

1. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 27/9-2021
Bestyrelsesmøde i oktober blev ikke rigtig til noget på grund af afbud og
dermed manglende fremmøde. I stedet blev den ekstraordinære
generalforsamling gennemført jvnf. det udsendte referat.
Der er ingen kommentarer til referatet fra september.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt
3. Økonomien i Snekken samt budget for 2022/ v.Mona
Der er et særdeles godt resultat. Vi har lavet nyt masterum og finansieret det
over den almindelige drift jvnf. beslutning på generalforsamlingen. Alle gav
udtryk for at udvalgene har været særdeles ansvarlige. Der var generel
tilfredshed med resultatet.
Budget : Vi drøftede Monas oplæg, der er rigtig godt. Der er en del
uforudsete poster. Indvielse hus, fest, el og vand i byggeperioden, rengøring,
møbler og meget mere. Vi forsøger at lave et budget, der er mest muligt i
overensstemmelse med virkeligheden.
4. Diskussion af og rammer for anvendelse af klubbens økonomiske
midler/alle.
Der var en drøftelse af sociale arrangementer i de enkelte udvalg som
”anerkendelse” for det store og uegennyttige arbejde, som rigtig mange
medlemmer gør. Bestyrelsen er enige om, at det er ok at holde sådanne
mindre møder.. De enkelte udvalgsformænd kan laver et sådant arrangement
indenfor rimelige økonomiske rammer og indenfor eget budget

5. Seneste fra udvalgene
Sejlerskole: 8 elever fortsætter i 2022. 6 er på venteliste. Vi MANGLER MEGET
flere instruktører.
Hans Fromberg har trukket sig som bådsmand på folkebåden. Vi har derfor
også behov en ny bådsmand. Tak til Hans for den store indsats.

Ungdomsafdelingen : Afslutning for ungdomsafdelingen blev afholdt på
Vintersbølle Skole. Der var desværre ikke ret mange elever. Vintersejladsen er
aflyst for i år.
Vi har behov for at komme godt i gang igen i den nye sæson med flere nye
medlemmer. Også her mangler vi voksne til at være med. Både gode
sejlere,der kan træne de unge, men også ”brovagter”til praktisk hjælp. ( Man
behøver ikke være der hver gang)
E – sejlads har ikke været så aktivt. Primært på grund af manglende husrum.
Aktivitetsudvalget : Fin standerstrygningsfest. Gløgg aften den 2/12 er aflyst
på grund af manglende tilmelding. Overvejet klubaftener i løbet af vinteren,
men det er droppet indtil vores nye hus er færdigt. ( og Corona er færdig)
Kapsejladsudvalg: Intet nyt
Bygnings -og havneudvalg herunder nyt klubhus.Flemming orienterede om
status på klubhusbyggeri. Det kører, men vi kunne ønske, at det kørte
hurtigere. Der holdes 14 dages byggemøder, hvor alle forhold omkring byggeri
og byggeplads drøftes.
Havne og bygningsudvalget har et ønske om oprydning i ”bukkegården”.
Kunne laves som et fællesarbejde – evt mellem jul og nytår, hvor alle trænger
til at få rørt sig.
Sidste : Der er ”fællesarbejde” den 28/12 klokken 9.30. Rydning af bukkegård .
Formanden :
Niels orienterede om drøftelser med Vordingborg kommune om en ny
havneaftale med større selvstyre. Den fælleskommunale arbejdsgruppe har
barslet med et forslag, der nu skal politisk behandles.

6. Fokusområder og opgaver i bestyrelsen i det kommende år/NM
Oplæg fra Niels : I den kommende tid skal vi selvfølgelig tænke i nyt hus, men
absolut også i nye medlemmer i sejlerskolen, i ungdomsafdelingen, i egne
både og uden både. Vi skal have flere medlemmer, og vi skal have
medlemmer der ønsker og har lyst til at deltage i alle de opgaver, der er i
klubben.
Der er mange, der gerne vil.
Vi bør mødes i vores bestyrelse for at drøfte hvorledes vi får så mange som
muligt ud at sejle, og hvorledes vi får så mange som muligt til at være en del
af klubbens fællesskab.
Vi laver et temamøde, hvor vi eventuelt kan invitere andre med.

Der aftales temamøde den 8/1 for bestyrelsen, hvor vi vil prøve at lave en
strategi for det kommende år i Snekken. Der afsættes en dag til arbejdet. Start
klokken 10.00
7. Eventuelt : Generalforsamling forventes afholdt onsdag den 23/2
Temadag : 8 januar klokken 10.00
Bestyrelsesmøde 20. januar klokken 19.00

Referent : Flemming

