Deltagere: Jesper, Brian, Morten, Henrik, Per, Jens Christian og Bo
Afbud fra Brian og Per
Referat fra bestyrelsesmødet den 11 januar 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2021
Godkendt

2) Nyt fra bestyrelsen :
Overdragelse af kasserer rollen fra Jesper til Brian Majlund er nu sket
Middelfart Sparekasse mangler underskrifter fra nogle bestyrelsesmedlemmer
Lån på 50.000 var angivet med forkert CVR nummer fra bankens side – ny godkendelse fra
bestyrelsen
Nytårs taffel for bestyrelsen fredag den 04.02.2022 18.30 på Toppen 19
Budget
3)

Økonomi: Status: Jesper (Brian er ude at rejse og deltager ikke i dette mød)
Gennemgang af økonomien – klubben betaler for foldedøren og har ikke behov for at lån
ved Havnen
Mangler regningsbilag fra Jørgen Rasch- . Kasseren tager kontakt

4)

Udvalg: Status fra:
a. Sejladsudvalg : Henrik(kap) / Frank(tur)N: Ingen bemærkninger
b. Sejlerskole-pt 3 elever til 2022 : Per A undersøger - Bo bakker op (liste med navne ved jesper)
c. Sponsor udv. Morten/Bo – Henrik undersøger sponsor til udendørs beklædning
d. Ungdoms afd : Morten – vintertræning – reklame på skole Vinterpause til februar
e. Forsikring af klubhus : Jesper/Brian /Bo

5)

Dialogmøde – opfølgning fra mødet den 16.12.2021 – Lægges på hjemmesiden
Ingen bemærkninger – Bådeklubben ønsker at være inddraget i havnen 5 årsplan

6)

Specielle aktiviteter
Årshjul: lægges på hjemmesiden
02.03.2022 Kl. 18.00 – 21.00 Fællesspisning og foredrag omkring folkebåds sejlads.
27.03.2022 Kl. 13.00 – 15.00 Velkomst og informationsmøde for nye medlemmer i Klubhuset
27.03.2002 Kl. 15.00 – 16.00 Standerhejsning og efterfølgende forfriskninger i i Klubhuset
Brandkursus – Jens Christian

7)

Strategi for kommunikation til medlemmerne i 2022
Mere brug af facebook. –hvem har adgang –Bådeklubbens Facebook side er kun for medlemmer revision 2 gange om året –links mellem Facebook og hjemmesiden til referater og årshjul
.

8)

Procedurer for udlejning af klubhus: Lægges på hjemmesiden

9)

Hjemmeside: Der er malware i vore hjemmeside – unoeuro/ 1.com lukkede siden uden varsel.
Klubbens hjemmeside er nu oppe at køre igen, således at hovedfunktionerne virker - booking
funktionen virker pt ikke . Der arbejdes på at dette
Aktiviteter - Status gennemgang

a.

Sejladsudvalg: Henrik-

b. Kommunikation: Henrik og Morten
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Webmaster: Steen
Aktivitetsudvalg inkl. Sct Hans: Per/ Christian
Bridge: Magrethe
Pensiongnisten: Mathias/ Christian
Festudvalg: Per Askjær
Vild med vand: Christian Adelhard
Nye vandaktiviteter: Christian Lund
Vinterbadning: Jesper
Låsesystem: nøgleboks – vi tester om dette system virker frem til 01.01.2023 Henrik / Bo
Henrik søger sponser til træ-væg til klubhus – status på næste bestyrelsesmøde den 11. januar
2022
m. Christian Lund sætter lamper op i Klubhuset o – er gjort
n. Per kender en der renoverer billeder - ser på de gamle billeder af havnen
o. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support - Stole sættes omvendt på borden for at
lette rengøring
p. Sponser plade: Morten/ Bo /Rene

10) Klubhus : renovering– rengøring m.m.
a. Stole og borde – er afhentet og opsat den 30.12.2021
b. Skabe; Brian og Jesper - beslutning tages på næste bestyrelsesmøde / vitrine overskabe
c. Køkken: Tommy – Brian
d. Rengøring :– Henrik- der arbejdes stadig på at få fast regøring
e. Billeder i Klubhus: udvalg
f. Ekstra nøgler: Henrik har købt 3 – en til Villy og en til Henrik en til Margrethe
g. Sidste el og inventar montage –Tommy arbejder på sagen.
h. Skydedør er bestilt
i. Varmepumpe – Brian arbejder på dette
j. Opslagstavle ophænges udvendigt. Villy, Jens Christian og Bo
k. Henrik køber fade for 4035,00
l. 3 m vitrine overskab skabe – til at hænge op på væggen med køkkenet – Henrik laver overslag/
forslag og stemmer af med Brian
m. Christian og Bo har opsat lampe og varmeluft blæser er frakoblet.

11) Eventuelt.
a. Budget planlægning af aktiviteter behandles på næste bestyrelsesmøde. Erik, Tom og Jørgen
Mortensen Mathias og Frank er inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet den 08.02.2022 fra kl.
19.00
b. Velkomst pjece
c. Medlemsnumre til klubmedlemmer ?d. Opdatering af medlemsregister
e. Ny medlemmers dag søndag den 27.03. 2022 13.00 – 15.00 derefter standerhejsning planlægges

Emnerne under eventuelt forberedes og behandles på næste bestyrelsesmøde tirsdag den 8 februar
2022

Puljens dag 26.01. 2022 kl, 16.30 . 19.00 er udsat til slutningen af marts 2022 Jesper og Bo
er tilmeldt

