Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Klubhuset Skudehavnen 2 A

Torsdag d.03.12.15
Fraværende: Jeppe og Claus
Emne

Beskrivelse/forslag Beslutning

Referat

Status på opgaver
besluttet på sidste
møde

Økonomi og
EDB

Orientering v/ Lis.

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Der er ikke noget referat fra 22. okt.
Referat gennemgået - se nedenstående punkter for opdatering.

Vi skal være opmærksom på, at byggebudgettet er lavet uden
moms, så byggeudvalget skal sørge for, at det kan hænge sammen
evt. ved at øge andelen af eget-arbejde eller øge ekstern
sponsor/støtte(Claus).
Lis foreslår at skifte til Sparekassen Kronjylland, fordi det er en
ulempe, at man ikke kan komme af med kontanter efter fx stævner.
Mads undersøger det nærmere.
Jeppe orienterer om Der er aftale med Claus Andersen om fundament. Går i gang tidligt
byggeriet
forår. Får ny pris på rent råhus fra Sejersen. Jeppe søger et par
øvrige priser.
Claus er ikke kommet videre med at søge midler. Jan Jensen fra
Nordea Grenaa kan søges.
Jørgen prøver stadig at få fat i Finn Fink vedr. at spraymale joller.
Brainstorm om
Jørgen har snakket med Grenaa. De har 7-8 stykker i juniorafdeling
jubilæum.
Lone informerer om - genoptager kontakt til foråret.
evt. deltagelse i Vild Vi har ikke snakket med Jeppe om hans opgaver fra sidst. Det
koster 900-1250 for dækkener til optimisterne - god sponsorplads.
med Vand. (se
www.vildmedvand. Der er otte, der har meldt sig til vedligeholdelse af klubbåde - et par
dk)
nye navne. Mads finder ud af, om der er nogen, der vil sponsorere
dækken/opgradering. Evt. Nordea.
Evt. koordinering
med havnens
Jørgen vil godt være tovholder på at få Peter Nielsen, Henrik
Overgaard, Lars Daugaard og Finn Fink (evt. også Mads) til
jubilæum
opgaven om jollerne.
Mads har lavet et årshjul - får det lavet visuelt.
Lone orienterer om Vild med Vand - og vil gerne deltage i udvalg.
Se mere på www.vildmedvand.dk. Mads kontakter Skudehavnen
for at høre, om de vil være med.
Vi fastholder at lave vores eget jubilæumsarrangement, men vil
også godt bidrage med nogle aktiviteter til havnens
jubilæumsarrangement. Brainstorm - Lone samler idéerne i et
katalog.
Lone har ikke snakket med Erling Frank endnu.

Sejlerskolen
Eventuelt

Debat om
hjemmesiden

Lone trækker mail-liste fra mailchimp og sender til Lis, der
koordinerer mailadresser.
Ken har ikke noget referat fra visions-aften - men en masse sedler.
Mads tager fat i det. Mads er ikke nået videre vedr. skolesejlads.

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Hjælperfest i januar. 22. jan eller 5. feb. Mads har liste over, hvem
der var frivillige hjælpere. Mads finder nogen, der vil arrangere det.
Idé til at lave et firma-matchrace arrangement lokalt i Ebeltoft.
Lone arbejder videre med idéen.

Godkendelse
af referat

Næste gang: gastebørs, hjemmeside.
Næste møde: 4. februar Bundstokken.
Godkendt.

