Bestyrelsesmøde / udvalgsmøde d. 13-05-2020 – Referat

Tilstede: Christian Simonsen, Kenn Larsen, Henrik Wolter, Toke Köhler, Carsten Rønnemose( Referent),
Christina Magnussen, Ann Britt Lomstein ,Erik Bay, Bo Kiel Jespersen, Claus Urhøj
Afbud : Lars Lauridsen og Louise Duus
Ikke frem mødt : Martin Vasarhelyi

Agenda for mødet er:
1. Præsentation. Kort egen præsentation
2. Årshjul gennemgang. Kort gennemgang af skemalagte aktiviteter for sæson 2020 jf. web/facebook
Aktiviteten præsenteres af hver enkelt udvalgs ansvarlig
3. 5- års plan for bådeklubben. Hver udvalgsansvarlig præsenterer sine ønsker og forventninger
4. Diskussion og opsummering
5. Smug kig ….. Hvis vi er heldige kan Christina måske vise et forslag til hvordan klubhuset kan se ud i
fremtiden
6. Standerhejsning i Corona tider – plan for aktivitet

1- Præsentation runde fra de fremmødte
2- Årshjul gennemgang:
Kapsejlads: Henrik, fortæller om tirsdags sejllads med Fredericia. Der vil først blevet sejlet når der
bliver åbnet op for samlinger af mere end 50 personer. Vi følger Dansk Sejlunions anbefalinger
Der blev drøftet om hvordan vi kan få flere ud og sejle. Måske via Facebook
Pigesejlads: Ann-Britt fortæller om pigesejllads. Hun ved pt ikke hvor mange der er tilmeldt i år. Hun
arbejder på at få flere med ud. En løsning er at lave opslag på fb – Strib Perlen, og i Middelfart
En ide er at oplyse at man ikke skal være medlem for at sejle med

Regnskab : Kenn fortæller at det går godt. Der er ikke mange udgifter. Dog kommer der ikke nogen
indtægter ind på leje af klubhus, grundet Corona. Kenn fortæller at der dags dato er blevet oprettet
Mobilepay. Mobilepay kan bruges til hjælp med bogføring. Vil også kunne bruges til betaling af
kontingent. Kenn oplyser at der pt ca. er 175 medlemmer
Kommunikation v. Kenn: Lars Lauridsen har forevist Kenn og Christian forslag til
hjemmeside. Det drøftedes at alle udvalgsansvarlige skal have adgang til hjemmesiden.

Klubhus: Carsten fortæller om evt. renovering af huset. Bestyrelsen afholdte d. 3 maj et møde, hvor
der også var en håndværker ( Anders ) med. Her gennemgik vi klubhuset og fik en snak om hvad der

man måske skal renoveres. Anders laver et tilbud på hvad det vil koste at renoverer klubhuset.
Christina arbejder på gode ideer og løsninger til at opfriske huset.
Der er sendt 2 forslag på datoer ang. møde med havnens bestyrelse. Den 19/5 eller 26/5. Vi afventer
svar derom. Det aftaltes at Carsten skal fremsende et forslag/oplæg til agenda til havnens
bestyrelse

Sejltur : Bo har tænkt lave en fællestur sidst i august. Der lægges vægt på at det skal være en hyggetur
og ikke en druktur. Turen kunne gå til en gæstehavn, hvor der er mulighed for at låne et klubhus
Bo forslår også at man kunne lave en fællestur på bådmesse
En anden ide er at lave en tur med roklubben, og evt. sejle en tur til Fænø ( dato bliver meldt ud )

Sejlerskole: ( Christian referent for Jørgen)
▪

Jørgen Rasch havde emailet Christian aktivitetsplan for sejlerskolen

for sæson 2020 og fil til årshjul vedhæftet. Dette indeholder også
en aften med julehygge og binding af knob.
Vild med vand: (Christian referent for Louise)
▪

Louise Duus havde fremsendt Christian aktivitetsplan for Vild med Vand
herunder at hun gerne er behjælpelig overfor skoler og børnehaver.
• Naturens dag aktivitet som blev foreslået gennemført med roklub
Bo Kiel koordinerer med Louise
• Skt. Hans bål. Bo Kiel er i kontakt med spejderne hvad planen er
og melder ud såfremt Skt. Hans bål gennemføres, således det kan
kommunikeres på Facebook og hjemmeside

3- 5 års plan: Christian vil gerne hører hvad folk har af ønsker og forventninger for bådeklubben de
kommende år.
Her var der stor enighed i at klubben og havnen skal være et samlingssted, med masser af aktivitet
Jo mere vi kan tilbyde, jo flere folk kan vi trække på havnen. Der kom mange gode forslag, hvor bl.a.
vinterbadning var en af dem. Claus Urhøj har sagt ja til at være tovholder for Vinterbadning.
Erik Bay kom med en ide til at lave den gamle smedie om til et kogehus til gæstesejlere
Det store samtale emne var også et ønske om nyt klubhus, med dertil restaurant / cafe
Her gik snakke også på om det kan svare sig at renoverer det gamle hus.
Der arbejdes på at få et møde med havnens bestyrelse, hvor vi vil tage en snak om bl.a. klubhuset.

4- Diskussion og opsummering : Stort set samme snak som punkt 3
Christian har påtaget sig at tage kontakt til Middelfart Kommune. Han vil gerne i dialog med
borgmesteren, og hører hvad kommunen har af planer for Strib Havn
5- Smug kik: Christina som har været sød at hjælpe til med hendes viden som arkitekt, kom med rigtige
mange løsninger til hvordan vi kan få klubhuset frisket op.
Hun er i tæt dialog med Anders som er håndværkeren der var og besigtige huset
Det bliver helt sikkert spændende at følge og se de gode ideer som Christina kan fremlægge
6- Standerhejsning i Corona tider: Standerhejsning blev ikke drøftet

Næste bestyrelsesmøde er endnu ikke fastsat

Tak for en god aften

