Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2022
Deltagere: Jesper, Per, Morten, og Henrik
Afbud: Jens Christian - Brian
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
Der var ingen spørgsmål eller forslag fra fremmødte medlemmer
1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20.09.2022 – referatet blev gennemgået og
godkendt
2) Nyt fra bestyrelsen / opfølgning fra sidste møde:
a) Sejlerskolen – Per: 9 sejlerelever gik til praktisk prøve den 18.09. og 22.09 – alle bestod
praktisk duelighedsprøve med ros
10 sejlerelever er startet på kursus i teoretisk navigation
med forventet afsluttende prøve i slutningen af året: pris for teoretisk navigation og praktisk
prøve er pt. i alt 1200,00 + materialer og eksamens gebyr – priserne på kurserne revideres i
foråret 2023.
Per arbejder med køb af elmotor til klubbåd og tager kontakt til Palby
Det overvejes at have opfølgende kurser for sejlerelever i f.eks. spiler sejlads, kapsejlads,
tursejlads m.m. Forslag til andre opfølgningskurser for sejlere modtages gerne
Fejring af trænere og ildsjæle ifm. med julearrangementet den 3. december 2022.
Bestyrelsen vil opstarte et forløb for fastholdelse og træning af sejlerskole instruktører således
at sejlerskolen også kan udvikle sig i fremtiden
b) Ungdomssejlerne inkl. pavillon –Der er fuld gang i udvikling af ungdomsafdelingen inklusive
opstilling af skur / pavillon til brug for ungdomssejlerne inklusiv opbevaring af grej og udstyr.
(se oplæg efter referatet)
Torsdag 13.10.2022 – 17.30 natsejlads for ungdoms sejlere – alle er velkomne til at komme
forbi kl. 17.30 i klubhuset til et stykke pizza og nyde synet af illuminerede joller som sejler
langs kysten
c)

Møde med fritidskonsulent Thorbjørn Kristensen – Jesper arrangerer mødedato

d)

Fonden for Fynske Bank har tilbage i oktober 2021 doneret 50.000 kr. til Strib Bådklub Donationen
er nu gældende til den 8.10.2023 til udvendig beklædning – beslutning om hvornår beklædningen
sættes i værk udskydes til foråret

e) Status på udlejningsudfordringer – Medlemmer der bruger klubhuset til arrangementer bedes
huske at booke lokalerne selvom arrangementet er angivet i årshjulet
f)

Revision af procedure for udlejning – Henrik fremlægger den reviderede udgave næste gang

g) Status på borde og bænkesæt til terrassen udenfor klubhus: - ikke noget nyt
h) DSU Klubkonference den 11. og lørdag den 12. november – Følgende er tilmeldt begge dage
Jesper – Per –Brian og Bo (Jesper, Per og Bo cykler til Vingsted)
i)

Pjece vedr. klubben skal udarbejdes - Tina / Bo

j)

Sponsortavle – Jesper skaffer logoer – Bo tager kontakt til Rene
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k) GDPR: regelsæt DSU - GDPR Procedure for klubben – Brian præsenterer et udkast på næste
møde.
l)

Arrangementer og samarbejde med roklub og bådeklub – Bo indkalder til møde med
formanden fra Roklubben – Per, Jesper og Henrik deltager fra Bådeklubben

m) Strib Initiativråd ønsker at støtte op omkring Bådeklubbens arrangementer: – men der er ikke
konkrete forslag til hvordan Initiativrådet kan støtte Bådeklubben – kontakt opretholdes
løbende
n) Udvalg for opsætning af billeder –Havnen foreslår Klaes og Mads. Bådeklubben kalder ind.
Henrik og Jesper deltager for bådeklubben Bo tager kontakt til Bridge.
o) Standerskift søndag den 30. oktober kl. 15.00 – Bådeklubbens bestyrelse arranger kaffe/ kage
og øl

3) Økonomi: Status: Brian
Rykker for medlemmer i restance – Havnen kontaktes for at opsigelse af bådpladser – Villy støtter
op

4) Udvalg:

Status fra udvalgene:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sejladsudvalg: Henrik - intet nyt.
Sejlerskole-, Per- se punkt 2a
Sponsor udvalg: Morten/Bo – Bo tager fat i Jack
Ungdoms afd.: Morten: Se punkt 2.b
Ombygning og indretning af klubhus: Jesper/Brian /Bo – Maiken kontaktes
Aktivitetsudvalg – Per: julefrokost 3. december - arrangementsgruppen består af Helle, Per,
Anita og Jens Christian –
7) Fællesspisning – Det planlægges at afholde fællesspisning for klubbens medlemmer i januar –
februar 2023.
8) Stativdag i oktober Per kalder ind

5) Årshjul: Planlægning af aktiviteter 2023 igangsættes på næste møde

6) Status på kommunikation til medlemmerne.
Status fra Mediegruppen som består af Henrik/ Morten og Tina- Bo tager kontakt til Tina
7) Hjemmeside: Opdateres af mediegruppen: Morten, Tina
8) Aktiviteter: gennemgang
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Webmaster: Morten - ingen bemærkninger
Bridge: Magrethe– Bo tager kontakt vedr. udsmykning
Pensiognisten: Mathias/ Jens Christian –- ingen bemærkninger
Vild med vand: Christian Adelhardt - ingen bemærkninger
Nye vandaktiviteter: Jens Christian ingen bemærkninger
Vinterbadning: Jesper– afventer forslag fra Strib Havn
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g. Henrik er vicevært for Klubhus.
h. Sponser plade: Bo
.
9) Klubhus: renovering – rengøring m.m.
Køkken: Tommy – Bo tager kontakt
Sidste el og inventar montage
Varmepumpe af frakoblet. Bo tager kontakt til Brian vedr. varmluft blæser
Rengøring: Victoria bør være mere opmærksom på vask af gulve efter behov.
10) Eventuelt:

▪

Vinter plads for klubbåde – Det aftaltes at have samme prisindeks på land
som for klubbens bådepladser d

▪

Der er ca. 13 sejlere som ikke betaler klub-kontingent iht til vedtægterne.
Bådeklubbens kasser rykker igen
Hvis der stadig ikke betales, vil de ovennævnte bådejere blive bedt om at
finde anden havn

▪

Det aftaltes at Strib Havns bestyrelse inviteres til dialogmøde den anden
tirsdag i hver anden måned – således at der inviteres til dialogmøde mellem
bestyrelserne igen, tirsdag den 8. november kl. 20.30 – 21.30

Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2022

Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2022

Referat for bestyrelsesmødet den 11. oktober 2022

