Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Dagsorden Sejlklubben Ebeltoft Vig
Klubhuset Skudehavnen 2 A

Torsdag d.04.02.16 kl. 20
Fraværende: Lis Knudsen
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
Mads undersøger stadig om evt. at skifte pengeinstitut. Mads
besluttet på sidste møde snakker videre med sponsorer til dækken af klubbåde. Mads
laver fortsat årshjul.
Jørgen er ikke lykkedes med at få fat i Finn, men det gør han
nok. Lone arbejder videre med firma-matchrace. Alle andre
beslutninger fra sidst er effektueret.
Orientering v/ Lis.
Lis er her ikke.

Økonomi og
EDB
Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Beslutning

Jeppe orienterer om
byggeriet

Byggeriet er i gang. Claus Andersen laver sokkel (60.000 inkl.
moms). Michaels Tømrer og Snedker ApS laver råhus (250.000
inkl. moms). Der arbejdes på eventuelt at få flere opgaver ind i
entreprisen. Kommunen har bevilget 50.000, så det ser ud til, at
den økonomiske ramme rigeligt kan holdes. Det forventes at
råhuset er klar i begyndelsen af april.
Forskellige trappeforslag blev drøftet. Det besluttes at gå videre
med en hemsetrappe for at give mere plads ovenpå.
Løsningsskitse tegnet ind - byggeudvalget rentegner videre på
det.
Byggeudvalget arbejder videre og aktiverer de frivillige. Lone
trækker en liste ud af kompetencebanken til byggeudvalget.
Claus har søgt forskellige fonde mv som endnu ikke har svaret.
Aktivitetskalender
Kalender gennemgået og vedtaget. Lone redigerer den og sender
drøftes til vedtagelse.
den til de øvrige udvalg og offentliggør på hjemmesiden +
Koordinering med dato sender nyhedsbrev ud.
jubilæum. Se bilag.
Vi vil prøve at udvikle et hverdags-arrangement, som også er
Lone informerer om
med børn, evt. i samarbejde med skafning/Tant&Fjas.
Vild med Vand.
Hjælperfest 19. marts. Mads giver besked til dem, der vil
arrangere det.
Vild med Vand: Der er etableret et midlertidigt udvalg, som
arbejder på at inddrage flere interessenter. Fra sejlklubben
deltager Lone Rubin, David Robinson og Kim Baagø.
I år er der fokus på at holde Havnens Dag 29. maj, hvor
forskellige klubber tilbyder i alt mindst 3-4 aktiviteter.
Sejlklubben skal tilbyde mindst en aktivitet, fx åben båd og/eller
sejl ud i Yngling med nogle af vores unge sejlere som skippere.
Ro- og Kajakklubben vil gerne være med til et fælles fremstød
over for unge.
Vi skal desuden bidrage til nogle regelmæssige åbne aktiviteter
(3 gentagelser) For eksempel:
- Tre første tirsdagskapsejladser bliver markedsført som åbne for
alle interesserede. (Blev vedtaget)
Foredragsrække til vinter om at sejle med børn. Hvad har rom

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Jubilæum
Sejlerskolen

Eventuelt

Næste møde
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med sejlads at gøre? FTLF etc. (Arbejder vi videre med)
I udvalget er der visioner om at samle alle aktiviteter på havnen.
Fx lave blå rute, skiltning til aktiviteter mm.
Videre forløb – evt.
27. august. Planlægning i øvrigt udsat. Lone skriver i næste
nedsættelse af udvalg. nyhedsbrev efter frivillige til festudvalg.
Se bilag med forslag til Kursusbeskrivelser godkendt. Annoncering bevilges. Lone
kursusbeskrivelse.
sørger for omtale og annoncering i avis samt på hjemmeside.
v/Lone
Debat om hjemmesiden Lone skal huske at lægge nyhedsbrevene i arkiv.
udsat fra sidst.
Hjemmeside udsat igen.
Bo fra Kalø Vig har spurgt, om vi vil sælge zoomerne. Men det
vil vi ikke.
Dato og emner
3. marts kl. 20-22. Mads bestemmer stedet.
Emner pt: Jubilæum, Havnens Dag og andre Vild med Vand
aktiviteter, opfriskning af optimister. Byggeri.

