Referat fra bestyrelsesmøde den 27. oktober 2022

Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Niels Mikkelsen
Aktivitetsudvalg: Arne Jakobsen
Havne- og bygningsudvalg: Flemming Larsen (næstformand)
Kapsejladsudvalg: Steen Graves - afbud
Kommunikationsudvalg: Lotte Monefeldt (referent)
Motorbådsudvalg: Gitte Svensson Olsen
Sejlerskoleudvalg: Niels-Erik Nielsen
Ungdomsafdelingen: Kim Nybo
Økonomi: Mona Larsen

Pkt. 1. Eventuelle kommentarer og reaktioner på referatet fra sidste møde
Ingen.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af jubilæum.
Pkt. 3 Økonomien i Snekken samt nyeste medlemstal
Økonomien ser fin ud. Medlemstallet er faldet lidt – nogle er udmeldt på grund af fraflytning eller
salg af båd, og vi har ikke haft samme tilgang af nye medlemmer via udbud af navigationskurser (på
grund af manglende faciliteter). Vi ser dog stadig en tilgang til klubben, og forventer at kunne øge
tiltrækningen gennem øget synliggørelse af klubben i 2023, når vi har rammerne på plads.
Første udkast til budget 2023 blev fremlagt. Finpudses i november og drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Pkt. 4 Status på klubhusbyggeri
Der sker virkelig fremdrift med vores nye klubhus, men desværre opstår der også stadig
udfordringer. Senest er leveringstiden på vinduer uventet lang, hvilket betyder at levering og
isætning først forventes i januar 2023. Grundet størrelse og vægt, vil det blive producenten selv, der
isætter vinduerne. Vi håber at klubhuset i øvrigt står klart til januar, så vinduerne er det sidste der
skal ordnes. Efter standernedhalingen lørdag den 29. oktober, vil der være mulighed for at komme
ind og se huset. Der arbejdes desuden på udenoms arealet, hvor byens kendte ’røde løber’ vil blive
videreført.
Pkt. 6 Status på arbejdet i kommunikationsudvalget, herunder kommunikation af
husreglerne for nyt klubhus
Et nyt udkast til husregler, herunder regler for udleje, blev fremlagt. Drøftes endeligt på næste
møde. Reglerne vil blive kommunikeret senest ved åbning af huset.
Pkt. 7 Orientering fra udvalgene
Aktivitetsudvalg : Standernedtagningsfest er arrangeret. Andre aktiviteter er fortsat på hold indtil
klubhuset står færdigt.
Havne- og bygningsudvalg: Aktiviteter drøftet, men vores nye klubhus har første prioritet. En

ekstra oprydning i bukkegården overvejes. Standermasten nedtages den 4/11. En læring fra den
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igangværende bådoptagning er at vi skal være bedre til at hjælpe hinanden. Orientering forud for
optagning vil blive overvejet.
Kapsejladsudvalg : Kommunikationsudvalg: Mulighederne for at samle Facebook sider/grupper under ét er ved at

blive undersøgt. Demo på ny CMS løsning (hjemmesiden) er under udarbejdelse. Vandrepokaler
lanceres ved standernedhaling/standerhejsning. Grafisk design i vores materiale er under
udarbejdelse, tillige med et årshjul/kalenderoversigt samt en drejebog/kommunikationsplan for nyt
klubhus og andre aktiviteter. Forslag til synliggørelse af vores 100 års jubilæum i 2023, bl.a. i form
af artikler, forventes præsenteres på et af de kommende møder.
Motorbådsudvalg: Intet nyt.
Sejlerskolen : Der er fortsat syv personer på ventelisten. Med en ny instruktør på banen, og flere

elever per hold, bør vi kunne få alle på vandet i 2023.
Ungdomsudvalg : Afslutning afholdt. Jollerne mødtes på vandet til kage og varm chokolade. De tre

følgebåde optages den 6/11.
Pkt. 8 Standernedhaling
Der var enighed om forløbet.
Pkt. 9 Seneste nyt fra havnene i Vordingborg kommune
Formanden deltager i et møde i Havnerådet den 1/11.
Alle medlemmer opfordres til deltagelse i borgermødet der afholdes i DGI huset den 7/11 kl. 18.
Tilmelding nødvendig.
Pkt. 10 Eventuelt
På næste møde drøftes vores kommende jubilæum, synliggørelse; aktiviteter og artikler, samt
forslag til økonomisk ramme herfor.

Dato for næste bestyrelsesmøde: 30. november 2022.

