Referat Bestyrelsesmøde Sejlklubben Snekken 3/2 2022 – Mødelokalet SSV
Fraværende : Steen, Ronni og Niels Erik.
1. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Orientering og drøftelse. Referatet godkendt og opfulgt.
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
Lotte Monefeldt blev budt velkommen. Lotte er trådt ind som kommunikationsansvarlig .
( tidligere bladudvalg) Lotte stiller op som udvalgsformand på næste generalforsamling,
men har accepteret at starte allerede nu, da posten var vacant.
3. Endeligt årsregnskab og budget udsendt tidligere/ML
Regnskab og budget for året 2021 er godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på
Generalforsamlingen. Der er et pænt overskud, når vi ser bort fra afskrivninger. Alle holder
igen med udgifter, til vi har set, den endelige økonomi på det nye klubhus . 2021 er sidste
år, hvor der opereres med afskrivninger i regnskabet
Regnskab for 2022 januar måned godkendt. Der har ikke været de store udgifter.
4. Opfølgning på Temadag 8/1-22.
Temadagen drøftedes . Tilfredsahed med dagen, der havde givet gode ideer og gode
drøftelser i forhold til SSV´s fremtid.
Opfølgning af jobbank – dag / større medlemsinvolvering
Beslutning : Vi laver arrangementet i Restaurant Snekken. Lørdag den 26/2 klokken 10 til
12. ( Aftale med Sussie er lavet) Hver udvalgsformand får et bord, hvor primære opgaver
for udvalget fremlægges. Det skal være en hyggedag og arbejdsdag.

Formålet med dagen : At hyre nye udvalgsmedlemmer / instruktører til udvalgene . At
involvere alle / flere.
Hvis man ikke lige falder over sit nye job her og nu, så kan man melde sig til jobbank som
afløser eller lignende. Formiddagsmøde er dialogmøde, infomøde og hygge. Sejlklubben
byder på kaffe / en øl. Ravns cafe henlægges til restauranten.
Arbejdspapir, som drøftet på mødet, udsendes inden den 26/2 . ( Lottes oplæg)
Bestyrelsen samler op på resultatet på efterfølgende møde.
5. Kommunikationsudvalg. Sammensætning og aktiviteter/LM
Hovedområde. Hjemmesiden skal revideres og leve mere. Udvalgsformændene skal være
mere aktive med inputs. Hjemmesiden skal også revideres i forhold til funktionalitet. Her er

arbejde til en eller flere der har lyst og evner. Kalender på hjemmesiden skal revideres. Liv i
hjemmesiden. Man skal kunne se, at der er gang i klubben.
På næste bestyrelsesmøde laver vi et dagsordenspunkt, der hedder kalender for det
kommende år. Det betyder selvfølgelig , at vi alle skal have årets datoer parate til dette
møde.. ( Udvalgsformændene)
Facebookside ??? Drøftet
6. Klubhusbyggeri/FL&NM
FL og NM orienterede om forventet tidsplan med færdigt hus fortsat er den 1/7. Vi har
store udfordringer med højvande, der har stoppet arbejdet gentagne gange i . Vi er stødt
ind i forurenet jord ved opgravningen. Det er blevet testet, og der arbejdes med en løsning.
Specifikt er det en blyforurening fra tidligere bådejere. Forureningen relateres til en enkelt
prøve ud af 20. Jorden er pt. deponeret på Masnedø med henblik på efterfølgende endelig
placering i deponi.
Niels / FL følger op på køkken og forhører sig hos Vordingborg Køkkenet.

7. Seneste fra udvalgene
Aktivitetsudvalget : Udvalget har nedsat aktivitet på grund af Corona og på grund af
manglende lokalefaciliteter.
Ungdoms udvalget : Alle 3 trænere skal på kursus. Fået penge fra kommunen til kurserne.
Klubben har fået en Yngling. Tage stilling til, hvad vi gør med den. Har købt ny båd for
penge, som vi ligeledes har fået fra Vordingborg Kommune.
Havne og bygningsudvalget : Har ryddet op i bukkegården. Der er blevet meget fint.
Eli m.fl er ved at lakere vores flagmast, så den er klar til foråret.
8. Eventuelt herunder forslag til ændret dato for generalforsamling.
Bestyrelsen har vedtaget at udsætte generalforsamlingen til den 27/4, hvor vi forventer at
Corona er reduceret betragteligt.

Standerhejsning : den 7 . maj.
Standerstrygning den 29 .oktober.
Næste møde skal vi drøfte åbent hus.
Næste bestyrelsesmøde : Torsdag den 24 /2
Referent : Flemming

