
Mødereferat fra den 15. sept 2021

Deltagende i mødet

Christian Saabye Simonsen, Bo Kiel Jespersen, Jack Johansen, Jørgen Rasch, Jesper Bagge Pedersen

Morten Andersen, Brian Iversen, Toke Rahbek Köhler

Deltager ikke (afbud)

Henrik Wolther

1. General forsamling bestyrelsens præsentation 

- Generalforsamlingen bliver afholdt den 21. sept kl. 19

a. Send mig gerne Jeres præsentation i Powerpoint inden mødet dvs

1. Økonomi

a. Årsregnskab ( det som Kenn fik udarbejdet af eksterne)

b. Budget for 2022

i.      Spørg gerne forinden de enkelte udvalgsansvarlige om budget forudsætninger 2022 , særligt

1. L 23  Tom Brinkmann

- Ingen kommentarer eller noter til denne post

2. Pensiognisten  Mathias Hansen 

- Nye batterier, forudsætter ingen nye ekstra udgifter hertil

3. Sejlerskole  Jørgen Rasch

- Årlige faste driftsudgifter til skolebåde d.kr. 30.000.- 

- Nye (andre) sejl er tiltrængt og evt. øvrige udgifter. Estimeret ekstraudgift d.kr 20.000,-

4. Ungdoms afd. Morten Andersen

- Er selvfinanserende, fik d.kr. 10.000,- som startkapital af klubben. 

- Forsikring er inkluderet. Driftsregnskab er igennem Morten Andersen

5. Bridge Margrethe Storm

- ca. 40personer spiller brigde og er atter retur i klubbens lokaler 

6. Udlejning  Margrethe Storm / Henrik Wolther - rift om udlejning, booket 2 år frem

- Forventet indtægt 39.000,-

2. Udvalgs rapportering

a. Sejladsudvalg  Henrik Wolther

- Ingen kommentarer eller notor til denne post

b. Sejlerskolen Jørgen Rasch

- Sejlerskolen er fuldt booket med venteliste

c. Sponsor udv.   Bo Kiel

- ingen notoer hertil fra referents side af

d. Ungdoms afd  Morten Andersen

- Afholdt stævne i weekenden, stævnet blev driftet godt og det blev spredt vha Strib bådklubs facebook side.

- Der er god aktivitet i ungdomsafdelingen, opbagning til arbejdet igennem Strib bådklub og Strib havn amba.

e. Ombygning     Brian Iversen

- Brian blev spurgt om han vil sige nogle ord til generalforsamlingen, dette ønskede han ikke. 

- Strib bådklub er rigitg glade for det arbejde Brian har lagt i projektet og fået renoveringen gennemført herved

- Renoveringen er driftet og finanseret af Strib Bådklub. Ikke Strib Havn. 

3. General forsamling - afklaring af formalia herved. Fremadrettet bliver general forsamling benævnt GF

i.      Hvilke bestyrelses poster/funktioner skal der vælges til?   Aktion Jørgen Rasch ( har møde memo fra seneste general forsamling)

ii.      Stemmeberettigede

Modtagelse - Jesper Bagge og Henrik Wolther

Liste over medlemmer klar til afkrydsning ved ankomst – Kasserer Jesper Bagge

Stemme sedler klar ved ankomst                                            - Henrik Wolther

Slides med dagsordenen, Økonomi (nøgletal)

Valg af dirigent, informerer om indkaldelse af GF

Formandens beretning - Brian får nogle ord ang. ombygningen - dette ønsker han ikke

2020 godkendt regnskab (kasser gennemgår tallene)

Budgettal for 2019, 2020 og 2021 d.d. Budget/forecast for 2022. 

- forslag at lave opdelt budget på ungdomsafd., sejlerskole, klubhus for gennemskuelighed. Forslag til 2022 budget

# Classified as Business



Indkommende forslag til generalforsamling

- At kontigentet for familie og seniorer ændres: 

   Forslag er ændret kontigent for famlie på danske kr. 1.500,- og for  seniorer danske kr. 500,-

   Nuværende (og gældende satser) danske kr 1.000,- for en familie og danske kr. 750 for seniorer.  
Valg af bestyrrelsesmedlemmer og suppleanter 

3 på valg for ulig år af bestyrelsen (2 år) (formand, næstformand, +3, 5 personer ialt)

- Christian ikke fortsætter som Formand, ej heller som Bestyrelse - grundet travlhed i eget firma

- Bo Kiel Jespersen stiller op

- Morten Andersen stiller op

- Toke trækker sig

- Jesper stiller op 

- Henrik er stadig med

2 suppleanter, 1 for 1 år, en for 2 år (i 2020 blev Jesper og Jack valgt ind som suppleanter for 1 år)

- 2 suppleanter til nyvalg 

- Jack trækker sig. Ved eftertanke er der rigeligt i privaten. Kan bistå i arbejdsweekender og evt. fondssøgning.  

- Frank er på valg

Facebook opslag ang. nye medlemmer til bestyrelsen
Revision

- Bent, Klaus og Per stub

Kontingent bestemmelse - 

Udvalgsberetning - Ord fra ungdomsafd. evt. 

4. Klubhus færdiggørelse 

a. Skabe og fast inventar

i.      Christina Kastalag har færdig tegnet igennem Ikea. Venter på Kassér omkring indkøb

- Kasseren står for indkøb/betaling. Budgettet er ca. d.kr 40.000,-.  

- Spørgsmål mens referat bliver renskrevet. Bliver skabene leveret? Hvis ja hvor bliver det leveret til?

- Mangler frivilige til at montere inventaret. Evt. facebook opslag til at få frivilge til at hjælpe over en weekend?

b. Låse system – træffe beslutning

i.      Toke har modtaget nyt tilbud

- Toke har modtaget et interessant tilbud. 

- Nøglesystem med simkort / mobil med 2-3 administratorer. 

- Lås på døren indtil salen og køkkenet, hvor gæstesejlere og campere kan komme ind vha kode i "boksen" i gangen

- Strib bådklubs medlemmer og andelshavere har adgang til klubhuset

- Toke sender tilbudet til alle medlemmer for information

- Nøglesystemet er vedtaget at indkøbe. Toke er ansvarlig

- Budgeteret ca. 23.500,- + moms og ca. 4 x timeløn til montering

ii.      Brian har mulighed fra lokalt låsefirma

- Da alt kom til stykket var der ingen reel tilbud, og deraf ingen forslag idet udbyder aldrig kom med tilbud

- Brian informerede at Strib Havn Amba gerne vil betale 50% af låsesystemet, indkøb og montering 

c. Køkken - træffe beslutning 

i. Sidste el og inventar montage - købe ekstern hjælp?

- Emhætte mangler tilslutning- Tommy (elektriker) og Tom Brinkmann (VVS) - De er bekendt med opgaverne og har sagt de gerne 

vil bistå. 

d. Skydedør

i.      Indkøb og installation

- Renoveringen af klubhuset er ikke afsluttet endnu og derfor er der heller ikke kommet skydedør op endnu.

- Finansering mangler til at få skydedøren monteret

e. Møbler

# Classified as Business



 i.      Der er lagt op på facebook, at alle klubmedlemmer opfordres til at sende indkøbsmuligheder

- Møbler til klubhuset. Budget er ca. 30.000,-

- 10 borde og 60 stole

- Spørge på facebook - Christian har aktion

f. Brian Iversen Jensen

i.      Klubhus færdiggørelse – Status, ting og forslag du har ?

- SOP på opvaskemaskinen (hvordan den bruges) - Jack er ansvarlig

- ON/OFF til komfuren - Jack er ansvarlig

- Gryder, potter og pander mangler indkøb af dette - aktionsansvarlig mangler? Evt. Ikea køb med møblement?

g. Øvrige bemærkninger

- Byggebudget er der stadig penge på. Småprojektpuljen afventer vi, energilån igennem Middelfart kommune

- afventer penge dertil. 172.000,- er stdig til brug

- Fonden for fynske Bank - Søren Thomsen (ref. 18.8.2021) 

Kan ansøge om d.kr. 100.000,- til udvendig vedligehold. Måske mere. HASTER. Jack er ansvarlig 

5. Strib Bådehavn

a. Adfærd og kommunikation

Skarp tone fra Strib havn overfor Strib bådklub. Strib Havn føler også Strib Bådklub har skarp tone overfor dem. 

Særligt omkring dialogen med den manglende foldedør.  

- Mail fra Strib havns formand - ønsker fast væg - ubehagelig tone. Havnen har uret med at kræve fast væg.

- Klubhuset er ikke færdigmeldt og derfor er foldedøren ikke opsat endnu. Finish mangler i køkkenet som eksempel.

 i.      Bo undersøger pt via advokat firma, hvordan lejekontrakt kan udlægges ift. rettigheder og pligter

Referent har ingen noter omkring dette punkt

ii.      Christian har sendt forslag om indsigelse overfor den grove tone, som forhindrer et samarbejde  

iii. Strib Havns Bestyrelses formand har ikke evnet at kunne samarbejde med 4 forskellige bådeklubsbestyrelser

– hvordan skal andelshaverne forholde sig og  Bådehavnens øvrige bestyrelse begynde at forholde sig?

– Vi har iflg. Jesper en havnefoged som informerer nye sejler om samarbejds vanskeligheder Bådehavn / Bådeklub.

- Er det hensigtsmæssigt og formålet med private midler at aflønne en Havnemester?

Referent har ingen noter omkring dette punkt

6. I øvrigt

a. Andre forslag

- ingen andre forslag noteret

# Classified as Business


