Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2022
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
Deltagere: Jesper, Brian, Morten, Jens Christian, Henrik – Brian
Afbud Per

19.00 – 19.30 Bestyrelsesmøde begynder med ide og bemærkninger fra klubmedlemmer
Tina: Hjemmeside:
Tina angiver at hun ikke får input – bestyrelsen vil opfordre alle medlemmer til at komme med input til
vores hjemmeside og vil vende tilbage efter ferien med bemærkninger til forslag fra Tina
Ida får et par timer til at opdatere hjemmeside
Årshjul lægges på hjemmesiden

1)

Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 10.05.2022 – Godkendt

2) Nyt fra bestyrelsen :
GUF koncert på havnen den 17.06.2022: Vild med Vand åbner – ved bedding
Sankt Hansbål den 23.06.2022 på havnen – Spejderne sammen med Vild med vand
Rengøring af klubhus – Henrik tager en snak med rengøringen
Status på udlejnings udfordringer – Restance ifm udmelding – Brian tager aktion
Artikel i Melfar Posten den 7. juni 2022 vedr. renovering af klubhuset – Fin artikel
Udendørs beklædning – vi skal tage stilling til vedhæftede tilbud
Konklusion – vil tømme kassen hvis vi gå i gang nu – vi afventer med at tage stilling til
opsætning af ydrereklædning til efteråret
g) Revision af procedure for udlejning – Henrik rundsender forslag til bestyrelsen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3) Økonomi: Status: Brian
Regnskabet ser fint i ud i forhold til budgettet, men der arbejdes stadig på at få de sidste
kontingenter opkrævet
Medlems numre tildeles løbene og vil stå på næste års kontingent opkrævning
Opkrævning til El fra havnene på 708,00 Kr betales af kasseren
Regningsbilag fra Jørgen Rasch- Brian tager aktion
Aktivitets basseret regnskab vurderes ifm udarbejdelse af årsregnskab

4) Udvalg:

Status fra udvalgene :

1) Sejladsudvalg : Henrik - intet nyt – ingen deltager
2) Sejlerskole-pt praktisk undervisning start maj 2022, teoretisk undervisning starter september
2022 : Per bedes huske at booke sejlerstuen
3) Sponsor udv. Morten/Bo – Sponsorstøtte til el-motorer til klubbåde – Bo har forespurgt på
Facebook om der er nogen der vil deltage i en arbejdsgruppe omkring sponsorstøtte
4) Ungdoms afd :
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a) Morten – 3 landsholdsejlere blad optimist sejlerne - Gennemgang af ungdomsafdelingen –
hvordan tiltrækker vi kommende sejlere samarbejde med DDS Spejderne, SRK, Ocean
Rescue, Planer om at benytter Svømmehal til fælles arrangementer
b) 11 familier er tilmeldt Vild med Vand – mål er 40 familiemedlemskaber – regnskab via
mobilpay – 2x årligt til ungdomskonto
c) Forsikring: familiernes egne forsikring skal dække for aktiviteterne
d) Børne attest for lederne – Morten
e) Sikkerheds forskrift sættes op på trailer + Bo sender forslag til Morten/ tages op på næste
bestyrelsesmøde
f) Mangler plads i sejlskuret
5) Ombygning : Bo (ny beklædning) skriver til udbyderne – stillingtagen til beklædning udskydes
til efteråret:
6) Forsikring af klubhus : Jesper/Brian /Bo: pt intet nyt – vi arbejder videre
7) Aktivitetsudvalg – Per: intet nyt da Per havde meldt afbud til mødet

5) Årshjul: Opdateres og V6 vedhæftes referatet fra dette møde .

6) Status på kommunikation til medlemmerne.
Status fra Mediegruppen som består af Henrik/ Morten og Tina
Procedurer for udlejning af Klubhus er lagt på hjemmesiden
7) Hjemmeside: Opdateres af medie gruppen: Morten, Tina
Booking af både sejlerstue og klub lokale
8) Aktiviteter : Status
Status gennemgang
a. Webmaster: Steen
b. Aktivitetsudvalg inkl. GUF koncert den 17.06.2022 og Sct Hans: Per/ Christian
GUF ønsker ikke at Klubben opstiller pølsevogn til arrangement, men mangler dog nok en
del hænder. Kontaktpersoner til GUF koncert Sven K. Jensen mobil 25 24 10 12 og
Bentes Nørgaard mobil: 23 82 11 90
c. Bridge: Magrethe
d. Pensiongnisten: Mathias/ Jens Christian
e. Festudvalg: Per Askjær
f. Vild med vand: Christian Adelhard
g. Nye vandaktiviteter: Jens Christian
h. Vinterbadning: Jesper
i. Per kender en der renoverer billeder - ser på de gamle billeder af havnen
j. Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support
k. Sponser plade: Morten/ Bo /Rene
l. Billeder og kunst til klubhuset – arbejdsgruppe i samarbejde med Havnen Amba -
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9) Klubhus : renovering – rengøring m.m.
Køkken: Tommy – intet nyt
Sidste el og inventar montage – Bo tager kontaktTommy
Varmepumpe af frakoblet Jesper tager kontakt til Brian vedr. varmluft blæser
10) Eventuelt:
Borde og bænkesæt til terrassen udenfor klubhus –– 5000,00 dkk
Beslutning: vil rimelige køber 2 x bænkesæt - Jens Christian bestiller ved værftet
Anskaffelser til havnen: højtryksrenser – støvsuger
Kort evaluering af brug af grej og udstyr indkøbt sidste år: bla. Oliesuger og stiladser –
Grejliste på hjemme side: Per og Bo
DSU Klubkonference
Sæt kryds i din kalender ved fredag den 11. og lørdag den 12. november. Her er du
inviteret til den årlige klubkonference på Vingsted Konferencecenter.
Klubkonferencen er der, hvor du bliver opdateret med spændende workshops, oplæg
og lækker mad. Der er ikke styr på indholdet endnu - men jeg tror, at der også er noget,
du synes er spændende. Du får mere at vide når vi nærmer os
Bo kalder ind til dialogmøde med havnen umiddelbart efter sommerferien
Ønske fra havnen at leje terrassen ud – det kan ikke lade sig gøre da der er offentlig
adgang ifm Lillebælt stien
Jesper tage en snak med Villy om at yderdørene skal kunne åbnes fra kl. 06.00
Lejere af klubhuset skal venligst lade stå dørene uaflåst så gæste sejlere kan få
adgang
Pjece vedr. klubben skal udarbejdes
Sponsortavle – Jesper skaffer logoer
Pletmaling inde i klubhuset m.m: Jens Christian
Opslag omkring at sætte fald og rig fast – på Facebook – dårlig vejr
GDPR: regelsæt DSU

