Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2022
Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Niels Mikkelsen
Aktivitetsudvalg: Arne Jakobsen
Havne- og bygningsudvalg: Flemming Larsen (næstformand) - afbud
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 bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Ingen.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Pkt. 3 Økonomien i Snekken med overblik over økonomien i klubhusbyggeriet, herunder
forsikringer. Budget for 2023
Økonomien ser fin ud. Vi mangler ca. tkr. 25 i kontingentindtægter. Medlemstallet er stort set
uændret – nogle er udmeldt, mens nye er kommet til. Stole og borde er betalt. Muligheden for at
ansøge LAG midler til fx AV-udstyr blev nævnt.
Forsikringsregler ved udleje: Bygningsforsikring dækker sanitet og køkken. Lejer skal dække
beskadigede møbler mv. Der skal udarbejdes lejekontrakter, med en passende størrelse depositum.
Budgettal for 2023 skal afleveres til Mona senest ved næste bestyrelsesmøde ultimo oktober. Første
udkast til budget for 2023, forventes klar ultimo november.
Pkt. 4 Status på byggeriet og forventninger til kommende byggeaktiviteter
Vores nye klubhus er lukket og tæt – og i næste uge kommer der vvs-folk og elektrikere. Den
aktuelle plan er, at håndværkerne færdiggør de sidste ting primo december og vil aflevere huset til
os medio december 2022.
Billeder af hhv. indgangsparti (set fra første sal, mod vejen) samt det hjørne (til venstre for
indgangspartiet) hvor køkkenet skal være (samme sted som i det gamle klubhus)
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Billede mod syd, fra første sal. Vi får en fantastisk udsigt 

Pkt. 5 Seneste nyt fra indretningsgruppen
Borde og stole er købt og betalt. Der arbejdes videre med andre nødvendige anskaffelser. Gruppen
fik til opgave at finde på maritime navne til de fire lokaler i vores nye klubhus.
Pkt. 6 Seneste nyt fra kommunikationsudvalget, herunder kommunikation af husregler
(hvordan og hvornår)
Udskudt til næste møde.
Pkt. 7 Info fra udvalgene
Aktivitetsudvalg : Udvalget arbejder på Standernedtagning den 29/10.
Havne- og bygningsudvalg: Der er afholdt møde i udvalget den 22/9. Referat fra mødet kan ses på

klubbens hjemmeside under Nyheder.

Kapsejladsudvalg : -
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Kommunikationsudvalg: Udskudt til næste møde.

Motorbådsudvalg Gitte Svensson Olsen blev budt velkommen som konstitueret formand for

Motorbådsudvalget, da Ronni Lykkehus har solgt sin båd og er udtrådt af bestyrelsen.

Sejlerskolen : Der er 7 personer på ventelisten, så vi har stadigvæk brug for flere instruktører, som
har tid og lyst til at lære fra sig. Vi håber at en ny jobbank-dag vil kunne tiltrække flere instruktører.
Ungdomsudvalg : Klubmesterskab er droppet i år, på grund af for få sejlere. Sidste dag på vandet er

torsdag i uge 41.

Pkt. 8 Eventuelt, herunder kommende standernedhaling
Særskilt invitation til standernedhalingen kommer fra aktivitetsudvalget.
Dato for næste bestyrelsesmøde: 27. oktober 2022.

