Referat bestyrelsesmøde 24/2-2022 kl 19,00.
1. Opfølgning på referat fra best. møde 3/2-2022.
Der er ingen kommentarer
2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt med tilføjelse af nyt pkt.7 – Sydstævnekredsen
generalforsamling 23.marts.
3. Økonomien i Snekken herunder status på byggeomkostningerne indtil nu/ML, FL, NM
Foreningsøkonomien ser fin ud. (Drift)
Byggeregnskab: Vi drøftede byggeregnskab og finansiering. Der opstår selvfølgelig uforudsete
udgifter løbende, som vi forsøget at tackle undervejs. Indtil videre ser det ud til at den oprindelige
finansieringsplan holder. Fredag drøftes lånefinansiering og effektuering af lån.
4. Jobbank dagen 26/2-22. Hvem gør hvad? /alle.
Sussie laver kaffe og sætter øl/vand frem.
Der bliver mulighed for at møde formænd / repræsentanter for alle udvalg
Vi håber på aktiv deltagelse og mange nye medlemmer i udvalgene. Der har allerede været en del
positive tilbagemeldingetr. Dejligt. Bestyrelsen mødes klokken 9.30 på Snekken.
5. Status på byggeprocessen/ FL, NM. Niels og FL orienterede om byggeriet. Vægge rejses efter planen
i næste uge. Umiddelbart efter rejses spær. Super når vi kan se, at det bliver et hus. Højvande har
været et MEGET stor udfordring.
6. Seneste fra udvalgene.
Aktivitetsudvalg : Har lige holdt møde . Kommende aktiviteter er lagt på hjemmesiden. Større
arrangementer afventer færdiggørelse af det nye hus.
Sejlerskolen : 8 elever fra sidste år . Går op med antallet af nuværende instruktører. Vi har allerede
nu 8 nye elever på venteliste til den kommende sæson . Vi mangler derfor hårdt instruktører, der
kan sejle, til skolebåden..
Klubhus og havn: Intet møde siden sidst , men hele tiden aktive medlemmer, der holder tingene
ved lige. FL skal finde dato for søsætning og sætte denne i kalenderen
Ungdomsafdelingen : Vi gerne i gang hurtigst muligt., så det arbejdes der på. Opstart kommer på
hjemmesiden.
Kapsejladsudvalg : Steen holder møde i løbet af en uges tid med henblik på kommende sæson. Nye
medlemmer af udvalget er på vej. Satser på at lave datoer allerede nu til kalenderen. Koordinering
med nabo klubberne.
Kommunikationsudvalg: Håber på nye medlemmer i det nye udvalg. Oprydning og genetablering af
hjemmeside. Lotte arbejder med mål for hjemmesiden og kommunikation. Ansigt for klubben .
Reklamere for klubben, aktiviteter og vore smukke omgivelser. Kalender. Værktøj. Facebook ?
Presse kontakt.
Motorbådsudvalg:. Fortsætter arbejdet. Nye medlemmer har meldt sig.
7.

Generalforsamling Sydstævnekredsen den 23 marts. – Nedlæggelse af Sydstævnekredsen. Vi
arbejder videre med planlagte nedlæggelse . Steen og FL deltager. Skal fortsat arbejde på / med
lokalt samarbejde.

8. Eventuelt

Anmodning om at standermast fra ungdomsafdelingen overgår til Søredningen
Det er ok , at den kommer til Søredningen
Mona holder ferie. Ting der skal udsendes kan gå igennem Jørgen A
Skælskør, Næstved og Sorø har lavet arrangement med Anne Marie Rindum som foredragsholder.
Møn har haft arrangement med Klaus Mørch. Godt arrangement. Måske klan vi bruge ham til
næste vinter.
Næste bestyrelsesmøde den 7. April.

