Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2022
Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Niels Mikkelsen
Aktivitetsudvalg: Arne Jakobsen
Havne- og bygningsudvalg: Flemming Larsen (næstformand)
Kapsejladsudvalg: Steen Graves
Kommunikationsudvalg: Lotte Monefeldt (referent)
Motorbådsudvalg: Ronni Lykkehus (afbud)
Sejlerskoleudvalg: Niels-Erik Nielsen
Ungdomsafdelingen: Kim Nybo
Økonomi: Mona Larsen

Pkt 1. Eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Pkt. 3 Økonomien i Snekken, samt budget og likviditet vedrørende klubhusbyggeri
Økonomien ser fornuftig ud. Der er ingen overskridelser pt, men vi ved, at nogle budgettal vil blive
overskredet. Eksempelvis bliver lejeudgiften til Boxit containerne højere, da lejeperioden
forlænges, og renten på det nu hjemtagede kreditforeningslån er højere end udgangspunktet, på
grund af stigende markedsrenter. Lejeindtægt fra Restaurant Snekken er som forventet, og
restauranten har desuden betalt for annoncering på vores hjemmeside. Entrepriseforsikringen er
forlænget frem til den 1. september grundet forsinkelse af byggeriet.
Pkt 4 Afrapportering fra lokaleindretningsgruppen
Der er indhentet et favorabelt tilbud på elementer og hårde hvidevarer fra lokal køkkenproducent.
Der var enighed om at køkkenet opfylder klubbens krav og ønsker til funktionalitet og anvendelse.
Der indhentes pt. tilbud på stole og borde. Der står pt. en stol i kaffestuen som kan ses og afprøves.
Der arbejdes sideløbende med et overblik over andre nødvendige anskaffelser.
Pkt 5 Afrapportering fra lokaleanvendelsesgruppen
Bestyrelsen fik præsenteret og drøftede et forslag til ’husregler’. Kommunikationsudvalget fik til
opgave at præcisere reglerne.
Pkt. 6 Afklaring og præcisering af Snekkens værdigrundlag
Kommunikationsudvalget havde bedt om at få klubbens værdier på agendaen, for at få sat konkrete
ord på, som kan understøttes af billeder og historier i vores kanaler. Ord som Sammenhold,
Hjælpsomhed, Frivillighed, Samarbejde og Imødekommenhed blev nævnt flere gange, og
underbygget af historier fra nyere medlemmer som har udtrykt stor taknemmelighed for at være
blevet godt modtaget i klubben.
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Pkt. 7 Generel information
Kommunikationsudvalg: Udvalget arbejder pt. med bl.a. opdateringer og ændringer på
hjemmesiden (fx er forsiden blevet forenklet og Kapsejlads er blevet et eget menupunkt, Facebookgrupper/sider og andre mulige kanaler, opbygning af kommunikationsplan, lancering og relancering
af vandrepokaler, ensretning af skriftlig kommunikation og synliggørelse af vores kommende
jubilæum.
Kapsejladsudvalg : Det nyindkøbte system til håndtering af kapsejladser er en succes. Flere nye

sejlere deltager i onsdagssejladserne, og der sættes stor pris på det efterfølgende samvær over
grillpølser (i mangel af klubhus). Lørdag den 18. juni afholdes One Two Star kapsejladsen, men der
er desværre kun få tilmeldte. Det kan skyldes placeringen kort før sommerferien, da der var langt
flere tilmeldte sidste år, hvor kapsejladsen blev afholdt efter sommerferien. Vi vil derfor overveje at
flytte kapsejladsen næste år.
Aktivitetsudvalg : Fredagsgrill startede den 10. juni, og fortsætter igennem hele sommeren. Der

forventes stort fremmøde de næste fredage, da vejrudsigten lover skønt vejr. Der vil blive tændt op i
grillen til Sankt Hans, hvor Niels Erik har lovet musikalsk underholdning. Der er mange aktiviteter
på listen - så snart vores nye klubhus står klart.
Sejlerskolen : Der er fire hold fordelt på ugens første fire dage. Der er 3-4 personer på ventelisten,

så vi har stadigvæk brug for flere instruktører, som har tid og lyst til at lære fra sig. Det vil blive
overvejet hvorvidt det er muligt (og hensigtsmæssigt) at udvide holdene, for at komme ventelisten
til livs. Vi er blevet tilbudt en IF’er som sejlerskolebåd, fra en anden sejlklub. Bestyrelsen
vurderede og besluttede, at klubben ejer nok både til at opfylde vores behov. Vi takker derfor pænt
nej til tilbuddet.
Ungdomsudvalg : Det fungerer med containerne, men er alligevel lidt kaotisk. Derfor har udvalget

heller ikke været proaktiv i opsøgning af nye medlemmer, men venter til efter sommerferien. Der er
pt seks juniorer på vandet. Der er tre instruktører og en brovagt, hvilket er tilstrækkeligt pt. Desuden
har udvalget flere ressourcer via jobbanken at trække på ifm. særlige aktiviteter. Vi fik sidste år
overdraget en Yngling fra et fraflyttende medlem. Bestyrelsen har vurderet og besluttet at bortskaffe
båden, grundet bådens stand. Der indhentes tilbud herpå.
Pkt. 8 Eventuelt
Der afholdes klubkonference i Vingstedcentret, Vejle, den 11-12. november.
Niels har deltaget på et havneseminar, omhandlende bl.a. strategi for havnene.

Dato for næste bestyrelsesmøde: 25. august 2022

