Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Dagsorden Sejlklubben Ebeltoft Vig
Bundstokken

Torsdag d.03.03.16 kl. 20
Fraværende: Jørgen Lindmann
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
Alt behandlet, dog er vi i tvivl vedr. Jørgens opgaver fra sidst.
besluttet på sidste møde Firmamatchrace - god idé men afventer flere kræfter til at løfte
opgaven.
Orientering v/ Lis.
Der er pt. 400.000 i likviditet inklusiv 50.000 fra kommunen til
Orientering om
byggeriet. Dvs der er pt 350.000 til byggeriet.
sponsorer v/Claus.
Når kontingentindbetalingen er ovre, flytter vi til Sparekassen
Kronjylland med ønske om kassekredit året ud (eller til
byggeriet er færdigt.
Lis bestiller ny vimpel.
Claus har sendt nogle ansøgninger til lokale virksomheder. Alle
bedes komme med input til andre emner.
Jeppe orienterer om
Budget fremlagt.
byggeriet
Mads overtager kontakten til LOA, da Claus ikke har ressourcer
til det pt. Mads undersøger, om LOA-ansøgningen er inklusiv
køkkeninventar - og hvor stor en andel, vi kan forvente at få
dækket.
(Tuborgfonden støtter inventar)
Vi beslutter at gå efter max-medbyg. Vi tager trappen ud som
bygherre-leverance.
Lone informerer om
Lone ændrer standerhejsning i kalenderen til kl. 14 5. maj - det
Vild med Vand. Vi skal er klubbens 50 års fødselsdag.
beslutte, hvilke
aktiviteter Sejlklubben Forslag til Vild med Vand - regelmæssige aktiviteter er
vil tilbyde til havnens
godkendt. Lone sætter det i værk. Der søges støtte til indkøb af
dag og som
sejlertøj og evt. flyer.
regelmæssige
aktiviteter. Se bilag.
Havnens Dag - Sejlklubben tilbyder to aktiviteter:
• Åben båd
• Prøv at sejle jolle/Yngling
• + forplejning omkring klubhuset
Lone spørger Jørgen om at styre Havnens Dag vedr. joller og
Ynglinge. Evt. kan drengene bemande jollerne, som gæsterne
kan komme med. Ynglingene skal bemandes af mere garvede
sejlere.

Økonomi og
EDB

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Jubilæum

Videre forløb – evt.
nedsættelse af udvalg.

Sejlerskolen

Se forslag til annonce i

Beslutning

Mads spørger Mathias og Jonas om de vil tage et
instruktørkursus og være med til at sætte mere gang i
ungdomsafdelingen. Lone spørger Mads O.
Jeppe foreslår, og vi vedtager, at vi slår det sammen med
havnens jubilæum og inviterer alle interessenter. (fx efter Hbådskonceptet) Dato 27. august eller alternativt 3. september. (I
så fald byttes med EM) Lone retter i kalenderen.
Mads spørger dem, der vil arrangere hjælperfest, om der er
nogen, der vil være med i et festudvalg.
Lone koordinerer med Kaj om annonce.

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Diverse
kontakter

Eventuelt

Næste møde

vedhæftede bilag
Mads orienterer om
samarbejde med skole,
FTLF og Ro- og
kajakklub

Debat om
hjemmesiden.

Bestyrelsen

Mads har haft møde med Lars Frederiksen, Ebeltoft Skole. Han
vil forsøge at sætte det på som valghold for 7.-9. årgang under
friluftsliv. Prøver at lægge det ind i timefordelingen. I et 4timers modul.
Dialogmøde på vej med ro- og kajakklubben. Mads og evt. Lone
deltager. FTLF - Peter Holmberg har tilbudt gratis foredrag om
flotillesejlads. Det vil vi gerne lave til efteråret.
Ny mailadr.: lisknudsenhandrup@gmail.com
Lone har redigeret lidt i hjemmesiden, så den i højere grad byder
ikke-medlemmer velkommen. Der er ikke pt ressourcer til en
større omlægning af hjemmeside, så den bliver bare justeret lidt.
7. april kl. 20 i fælleshuset

