Referat for bestyrelsesmødet den 19. april 2022 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset
19.00 – 19.30 Bestyrelsesmøde begynder med ide og bemærkninger fra klubmedlemmer
Maiken Hofmann :
Manglende kommunikation – hjemmeside trænger til opdatering – Maiken vil gerne deltage i vores
web gruppen sammen med Morten og Henrik – Tina Johansen (tina@damavi.dk)
Re-booking – bookingsystem lukkes og re-bookes af Henrik som er ansvarlig for booking og udleje af
klubhuset– Henrik sender besked til alle medlemmer på mail samt på Facebook vedr re-booking – det
forventes at booking systemet er oppe og køre igen den 1 maj 2022.Fremad rettet kan der kun bookes lokaler ved Henrik.
Re-booking af systemet skyldes at der tilsyneladende er sket dobbelt bookinger under systemets
nedbrud i vinter.
Dokumenteret booking fra booking systemet inkl. indbetaling af depositum er gældende .
Morten ser på Facebook oprydning inden 1 maj,
Jørgen Rasch: Angav at der er problemer med booking af båden – dette arbejder bestyrelsen på.
Jørgen ligger inde med en del navigations og logbøger

1) Godkendelse af referat fra bestyrelses mødet den 08. marts 2022
Bemærkninger: Jesper tager kontakt til Brian vedr. varmluft blæser – referat godkendt

2) Nyt fra bestyrelsen :
Bemærkninger blandt andet til
a) Generalforsamling den 16.03.2022 og
b) Presentation af Bådeklubben for nye medlemmer 27.03.2022
c) Standerhejsning samme dag 27.03.2022
d) Isætning af både 18.04.2022 – inkl. frokost
e) Klubfest lørdag den 30.04.2022 – bliver til noget – Per reklamerer på Facebook – antal pt 17
f) Rengøring af klubhus (Victoria)
g) Puljens dag den 30. marts – Jesper deltog på et informativt møde
h) Udendørs beklædning – Jens Christian arbejder på sagen – sponsor base
3)

Opfølgning på referat fra generalforsamlingen den 16.03.2022 –

4)

Økonomi: Status: Brian (Brian er på ferie og vil ikke deltage i dette bestyrelsesmøde
Mangler regningsbilag fra Jørgen Rasch- . Brian tager kontakt
Morten præsenterer forslag vedr aktivitets baseret regnskab: fortsættes på bestyrelsesmødet den
10. maj 2022
Til næste bestyrelsesmøde tænker jeg vi skal sætte lidt tid af til at diskutere eventuel omlægning til
aktivitetsbaseret regnskab for 2022 og frem. Brian vil af bogholderimæssige årsager nok
foretrække ikke at skulle omlægge regnskabspraksis midt i året.
Personligt tænker jeg det kan give rigtig god mening, da vi så bedre får de underliggende aktiviteter
frem i spotlyset, både i forhold til indtægter og omkostninger. Men med øget transparens kommer
jo så også typisk mere tydelige holdninger til detaljerne, f.eks om det er rimeligt at X koster så

meget når Y giver overskud. Jeg husker diskussionen om bridge-gruppen, som synes de betaler
(for) meget i kontingent. De vil hurtigt ligne en overskudsforretning på papiret.
Jeg er sikker på Brian har en masse erfaring med hvordan vi kan gøre i praksis, så nedenstående
er blot løse tanker:
Overordnet struktur:
- bådeklub (en samleaktivitet der kan bruges i stedet for een specifik aktivitet)
- sejlerskole
- ungdom
- kapsejlads (herunder pigesejlads?)
- bridge/øvrige klubaktiviteter (for at undgå et for granulart beskrivelses-niveau)
Indtægter for hver aktivitet/hovedgruppe:
- Kontingenter (allokeres til “bådeklub” eller en specifik aktivitet når vi kan matche)
- sponsorater
- øvrige indtægter
Udgifter:
- klubhus og faciliteter (kan allokeres med en nøgle ift. relativt aktivitetsniveau)
- material
- drift
- instruktører
- andet

5)

Udvalg:

Status fra:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sejladsudvalg : Henrik Sejlerskole-pt praktisk undervisning start maj 2022, teoretisk
undervisning starter september 2022 : Per A
Sponsor udv. Morten/Bo – Sponsorstøtte til el-motorer til
klubbåde
Ungdoms afd : Morten – 2 nye medlemmer – ny optimist jolle
indkøbt
Ombygning : Jesper/Jens Christian (ny beklædning) Henrik
søger sponser til træ-væg til klubhus-status (se aktiviteter)
Forsikring af klubhus : Jesper/Brian /Bo
Aktivitetsudvalg – Per

6)

Årshjul: Opdateres og V4 vedhæftes referatet fra dette møde .

7)

Status på kommunikation til medlemmerne. Henrik/ Morten /Maiken og Tina - Procedurer for
udlejning af Klubhus sendes sammen med ref. Til Morten

8)

Hjemmeside: Virker men skal opdateres af medie gruppen

9)

Aktiviteter : Status
Status gennemgang
a. Sejladsudvalg: Henrik
b. Webmaster: Steen
c. Aktivitetsudvalg inkl. Sct Hans: Per/ Christian
d. Bridge: Magrethe
e. Pensiongnisten: Mathias/ Jens Christian
f. Festudvalg: Per Askjær

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Vild med vand: Christian Adelhard
Nye vandaktiviteter: Jens Christian L
Vinterbadning: Jesper
Status på Låsesystem: nøgleboks – vi tester om dette system virker frem til 01.01.2023
Per kender en der renoverer billeder - ser på de gamle billeder af havnen
Henrik er vicevært for Klubhus . Per Askjær er support
Sponser plade: Morten/ Bo /Rene
Indretning af klubhus – arbejdsgruppe 30.04.2022 – Bo sætter invitation på Facebook
Billeder og kunst til klubhuset – arbejdsgruppe i samarbejde med Havnen Amba -

10) Klubhus : renovering færdig føres – rengøring m.m.
Skabe;
Køkken: Tommy –
Sidste el og inventar montage – Bo har kontaktet Tommy
Varmepumpe af frakoblet

11) Eventuelt:
Borde og bænkesæt til terrassen udenfor klubhus –Jesper/Bo – 5000,00 dkk
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
Folk er usikre på om de betaler for lokale leje – Henrik laver procedurer – lejer skal
betale ved booking ( negativ rente?)

