Referat for bestyrelsesmøde i Snekken man 23/8-2021 kl. 19.00.
Afbud : Steen og Ronni
1. Opfølgning på referat for sidste møde.
Fl følger op på mast i masterummet, der tilhører et ”ikke” medlem.
Bådoptagning i år bliver kun for medlemmer
Vi arbejder på en elektronisk tilmelding. FL kontakter Niels Jørgen.
Sidste : FL kontaktet NJ. NJ hænger opslag op med datoer. Opslaget gør opmærksom på, at det er
for medlemmer. Datoer er: 2 eftermiddage 12/10 og 13/10. En hel dag den 31/10. Fortsat
tilmelding på opslag.
2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden godkendt.
3. Økonomien i Snekken/Mona
Mona fremlagde regnskab, der ser fint ud. Fremlægges på generalforsamlingen. Vi er tilbage på
rette kurs i forhold til antallet af medlemmer. (307). Vores udfordring er antallet af
ungdomsmedlemmer, men set i relation til de svære vilkår, ser det ok ud. Vi laver en ekstraordinær
indsats, når det nye hus er på plads.
4. Orientering fra udvalgene
Sejlerskole: Sejler 4 dage om ugen, med to hold en af dagene. Ny instruktør er Jochen, der også er
nyt erfarent medlem. Navigation går i gang til oktober. Hårbølle Sejlklub vil gerne deltage. De skal
betale kursusgebyr og være medlem af sejlklub.
Ungdom : Er startet op igen efter sommerferien. Det er lidt svært at få alle til at møde frem /
komme i gang igen. Ønske om mere aktivitet på Soling og 606.
Overveje om seminarielever kunne være interesserede i at være instruktører eller måske selv sejle.
Generelt mangler der instruktører. Hvem har lyst til at bruge lidt tid på vore kommende sejlere
?????? Der efterlyses også et medlem der vil være bådsmand på RIB båden- Vedligeholdelse og
opsyn.
Bygningsudvalg: Referat fra sidste møde lægges på hjemmesiden under udvalget. Generelt er det
masterummet, der fylder mest i udvalget lige nu. Arbejdet er i gang. Masterummet skal tømmes
helt. Masterne kommer til at ligge udendørs til rummet er færdigt.
Aktivitetsudvalg: Succes med fredagsaftner. Mange deltagere. Standerstrygning den 30/10. (Rettet
fra 23/10) Fest om aftenen i Snekken.
Kapsejladsudvalg : Steen fraværende. Snapsesejlads 18/9
5. Opdatering på byggeriet : FL orienterede . Orientering på generalforsamling. Pilotering er sat i gang.
6. Eventuelt; herunder generalforsamlingen d. 26/8-2021 og bestyrelsens verifikation af Flemming
Larsen som næstformand (tinglysningsformål)
Bestyrelsen verificerede , at Flemming Larsen er valgt som næstformand den 20 / 8 2020 . Dette er
hermed taget til referat.
Referent : Flemming Larsen

