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Deltagere:
Brian Iversen, Toke Köhler, Kenn F. Larsen, Jesper Bagge Pedersen, Bo Kiel
Jespersen, Henrik Wolter, Morten Andersen (referent), Christian S. Simonsen
Afbud: Jack Johansen
1. Økonomi (Jesper)

- Jesper Bagge Pedersen godkendt som ny kasserer i bestyrelsen
- akkumuleret driftsunderskud til dato på 230.000 tynget pga. ombygning
- likvid beholdning 290.000 modsvares af 225.000 i langsigtet gæld og 25.000
i kortsigtet gæld
- budget for etablering af ungdomsafdeling godkendt
2. Prioritering af udgifter for færdiggørelse af klubhus (Brian)

- der afsættes 40.000 til etablering af indretning i klubhuset
- der afsættes 100.000 til etablering af nyt køkken
- der afsættes op til 20.000 (heraf finansieres 50% af Strib Bådehavn AMBA) til
etablering af låsesystem. Fagekspert kontaktes med henblik på design af løsning der
tilgodeser kontingentbetaling med årlig fornyelse
- Toke sponserer projektor og kabel
- såfremt der opnås tilskud fra Middelfart Kommune på 175.000 (godkendt på
byrådsmøde 03.05.21) afsættes der op til 30.000 til 10 borde og 60 stole, 5.000 til
service, 25.000 til etablering af foldedør, 91.000 til udendørs beklædning (montage
sommer 2022) og 10.000 til etablering af lydsystem
- installation af indretning og køkken sker ved frivillig indsats - arbejdsweekend
indkaldes
3. Fundraising status (Bo)
- Samlet sponsorbidrag til klubhuset til dato 206.900
4. Åbning af klubhus – festligholdelse og PR
- Åbning klubhus onsdag 18. august. Indbydelser, catering mv. afventer
5. Etablering ungdomsafdeling (Morten)
- plan for ombygning af sejlskur godkendt; der stiles mod etablering af ekstra
skydedør og udvidelse af nedgangen med henblik på fri adgang til opbevaring af 10
optimistjollesejl samt diverse effekter i venstre side af sejlskuret.
- oplæg til mulig etablering af flydebro diskuteret og fremsendes til Strib Bådehavn
AMBA til feedback
- børneattester indhentes på alle frivillige i ungdomsarbejdet gennem klubbens NEMID
- der afholdes koordinerende møde med alle ungdoms-forældre senere i maj
6. Sejlads (Henrik)

- mht. 2 Star og fælles lillebæltssejlads kontaktes Fredericia Sejlklub for yderligere
information og koordinering
- jf. gældende restriktioner kan Strib Bådeklub ikke arrangere og gennemføre større
arrangementer
7. Praktiske gøremål (Henrik)
- Pensiognisten er flyttet, men der skal tilsluttes strøm. Henrik taler med person der
har udtrykt interesse i at stå for båden. (Henrik)
- Flagvimpel er ordnet
- Henrik overtager fælles e-mail hovedadresse til videre fordeling
- Møde med Strib Bådehavn AMBA 19.05.21 19:00 i klubhuset. Agenda forberedes per
mail og fremsendes forlods.

