Referat fra bestyrelsesmødet den 08. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
Sejler aktiviteter Erik, Tom, Jørgen M, Frank og Mathias
Deltagere fra bestyrelsen Jesper, Brian, Morten, Per og Jens Christian.
Afbud fra Frank og Henrik
Bestyrelsesmøde begyndte med deltagelse af Erik Bay, Tom, Jørgen M og Mathias (på Teams)
omkring sejler aktiviteter og budget for 2022
Agenda for budget og aktiviteter for sejler aktiviteter
1) Kort status for sejler aktiviteter:
Bådene er slidte – sejlene er OK til kapsejlads på alle 3 både
– 2 6HK påhængsmotorer er defekte -foreslår 3 stk nye elmotorer anslået pris 15.000 dkk/stk
– 3 intelligente ladere er allerede i bådene
Skal der holdes liv i 3 både?
Spørgsmål: hvem må benytte bådene:
Svar: alle som er godkendt af både-lauget og som har betalt kontingent
Alle bådfører skal være godkendt af både-lauget – dette gælder for alle klubbåde.
En bådfører skal være godkendt for at leje en klubbåd
Både-lauget mangler en liste over at bådførerne har betalt kontingent for leje af båden 2) Planlagte aktiviteter for sejlerne
Pigesejlads – ønsker at starte op igen – Erik er tovholder
Mangler en instruktør – Jens Christian overvejer
3) Forslag til aktiviteter for sejlerne
Sejlerskole: Per Askær – backup Bo
Praktisk sejlskole starter den 1st mandag i maj – Teoretisk sejlerskole 1st november
Bøger bestilles ved Dansk Sejl Union
27.03.2022 kl. 13.00 – 15.00 Introduktion til sejlerskole, ungdom sejlere, pige sejler,
pensionist sejlere .m. m info omkring
4) Budget for bådene incl. Pensiongnisten
Budget 10.000 dkk pr båd. = 40.000 dkk
Sørge sponsorer til 3 x el påhængs motorer - hjælp fra bestyrelse
Sponsor støtte fra Palby til voks og bundmaling
5) Budget for andre sejler aktiviteter – 0,00 dkk
6) Opbakning fra bestyrelsen og klubbens medlemmer til sejleraktiviteter ? Ønsker hjælp til
sponsorstøtte

7) Eventuelt
Kapsejladsen: Two Star – for 2 mands besætninger – Overskud fra MS benyttes til køb af 2 bøjer
Two Star kapsejladserne sker den 30.04. og 01.10 – klublokaler lejes om eftermiddagen.
Er der nogle der har set klubbens 2 sailor VHF og 3 I-com VHF ?
Næste vinter: Klubbådene skal i hal for total renovering – er der nogle som kender en til en hal
eller garage ?
Reklamer på fribord – sponsor udvalg
Agenda for selve bestyrelsesmødet den 08. februar 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 11. Januar 2022:
Godkendt uden bemærkninger

2) Nyt fra bestyrelsen :

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes sende et billede til Morten inden
fredag 11.02.2022 til update af hjemmesiden

3)

Økonomi: Status: Brian
Gennemgang af økonomien
Underskud ca 60.000 dkk – aktiver bliver taget med i budget 2022.
Mangler regningsbilag fra Jørgen Rasch- Brian tager kontakt

4)

Udvalg:

Status fra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sejladsudvalg : Henrik Sejlerskole-: Per/Bo : Praktisk sejlskole starter den først mandag
i maj – Teoretisk sejlerskole starter i november 2022
Sponsor udv. Morten- Bo. Bo kalder ind til møde
Ungdoms afd : Morten – starter forårs sæson onsdag den 9.
februar 2022
Ombygning : Jesper/Brian – Jens Christian tager kontakt til
tømrer for tilbud på udvendig beklædning
Forsikring af klubhus : Jesper/Brian /Bo

5)

Årshjul: opdatering - vedhæftet denne agenda opdateret V2

6)

Planlægning og indkaldelse til Generalforsamling den 16. marts 2022: Opfølgende møde tirsdag
den 15. februar 2022

7)

Status på kommunikation til medlemmerne i 2022: Klubbens Facebook benyttes og referater og
årshjul er lagt på hjemmesiden

8)

Procedurer for udlejning af klubhus: Færdig redigeres og lægges på hjemmesiden

9)

Hjemmeside: Status? Hvad mangler at blive lagt op på hjemmeside? Billeder af klubs sejlads
efterspørges – billeder af bestyrelses medlemmerne sendes til Morten – dronefilm: Morten tager aktion

10) Aktiviteter : Status?
Status gennemgang
a. Sejladsudvalg: Henrik
b. Kommunikation: Henrik og Morten
c. Webmaster: Steen
d. Aktivitetsudvalg inkl. Sct Hans: Per/ Christian
e. Bridge: Magrethe
f. Pensiongnisten: Mathias/ Christian
g. Festudvalg: Per Askjær
h. Vild med vand: Christian Adelhard
i. Nye vandaktiviteter: Christian Lund
j. Vinterbadning: Jesper
k. Låsesystem: nøgleboks – vi tester om dette system virker frem til 01.01.2023
l. Henrik søger sponser til træ-væg til klubhus – status på næste bestyrelsesmøde den
08.03.2022
m. Villy har sat vores informations kasse op igen – stor tak til Villy
n. Per kender en der renoverer billeder - ser på de gamle billeder af havnen
o. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support
p. Sponser plade: Morten/ Bo /Rene
11) Klubhus : renovering færdig føres – rengøring m.m.
Stole og borde fra Smedien – Christian/Villy
Skabe; Brian og Jesper Køkken: Tommy – Brian Jesper
Rengøring :– Henrik – Det planlægges at Klubhuset rengøres hver fredag, startende fra
fredag den 11. februar 2022
Billeder i Klubhus: udvalg
Ledning til projektor mangler
Sidste el og inventar montage – Bo kontakter Tommy
Skydedør er bestilt
Varmepumpe - Brian Iversen?

12) Inspirationsaften i bådeklubben onsdag den 2. marts 2022 – tovholder: Jesper
Foredrag med Mathilde Gone Sailing som er nystartet sejler og har lavet en Instagram profil om det og
har 15.500 følgere. Mathilde vil dele ud af dine erfaringer både om det at starte som sejler og køb af
båd og vise en masse af sine billeder.
13) Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 08.03.2022

