Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen
Dagsorden
Torsdag d.05.11.15

Fremmødte: Mads F. Petersen, Claus Deichgräber, Jørgen Lindman, Lis Knudsen, Jeppe Hougaard, Lone
Rubin. Ken var desuden på besøg.
Emne

Beskrivelse/forslag Beslutning

Referat

Godkendelse og
underskrift af referat
fra sidste møde
Konstituering af
bestyrelsen

Økonomi og
EDB

regnskab Lis.

Afventer referatet fra sidst, da det ikke er kommet. Lone rykker
Martin for det.
Konstituering: Mads formand, Claus næstformand, Lis kasserer,
Jørgen ungdom, Lone sekretær, Jeppe - menigt
medlem(byggeudvalg).
Lis får Jørgen til at opdatere hjemmesidens kontaktliste med ny
bestyrelse og byggeudvalg. Mads vil gerne have et F. med i sit
navn.
Der er ikke sket noget særligt økonomisk siden
generalforsamlingen.
Opkrævninger sendes ud senest 20. februar, betaling senest 10.
marts. Ungdom sendes ud senere.

Bygninger og
drift

Økonomi byggeri
Claus + Ken.

Byggeudvalg skal være opmærksom på at forhandle priser hjem
inklusiv moms, da klubben ikke kan fratrække moms.
Claus redegør for byggeudvalgets overvejelser vedrørende
fundament og bærende konstruktioner. Der bliver taget hensyn til
risiko for vandstandsstigning. Koten bliver den samme som det
nuværende byggeri. Der hentes tilbud hjem til fundament/sokkel fra
Ib Sørensen og TH Beton.
Ken fortalte, at byggetilladelsen forventes at gå igennem i løbet af
1-2 uger. Ken har bedt Martin sende tegninger ud til
byggeudvalgets medlemmer. Jeppe rykker Martin for tegningerne.

Fonde og
ansøgninger

Claus

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Jørgen

Beslutning: Når byggeudvalget er klar, går de bare i gang.
Claus søger Rotary via Danske Bank kontakt. Er der noget til
ungdom, kan kommunen spørges. Der arbejdes desuden videre med
mere private sponsorer. Lions Club og Sommerfestkomitéerne kan
også søges om penge.
Lone kontakter Poul Antonsen for at høre, om man stadig kan søge
Nordea til lokale formål. (evt. Ebeltoft Sparekassefond)
Tant&Fjas' foreløbige aktivitetsliste godkendt.
Byggeudvalget(Jeppe) skal huske at give besked til Tant&Fjas,
hvornår de ikke kan være i klubhuset.
Ved næste møde laver vi brainstorm til jubilæumsfest for hele
klubben - sjove sejladser, hvor man konkurrerer/leger med hinanden
om alt muligt andet end at sejle hurtigst. Vi satser på 27. august til
jubilæumsfest og sjov. Til gengæld opfordrer vi (Jørgen)
kapsejladsudvalget til at minimere antallet af weekendsejladser i
august.

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Nogle optimistjoller er ved at være slidt op. Der er seks hæderlige
optimistjoller, og et par stykker mere kan gøres klar + 3 zoomjoller.
Jørgen spørger Finn Fink, om han vil spraye joller og evt. ynglinge
op. Dertil skal findes nogle flere, der vil hjælpe med øvrig
istandsættelse i løbet af vinteren.
Jeppe kontakter Gudmann & søn i Grenaa om at lave to dækkener
til ynglingene (Alternativt spørger Mads Ken Dalsbo) Sponsorer:
Jeppe og Mads spørger Lindberg og Gudmann. Evt. starte i marts
med indendørs hygge og snak, en tur i svømmehallen. Evt. børnene
få sin "egen" jolle. Mads laver et årshjul til jolleafdeling og sender
rundt. Mads tjekker desuden priser på dækken til optimisterne.
Lone laver oplæg til spørgeskema mhp kompetencebank frivilligliste. Her spørges bl.a. om frivillige til at sætte optimistjoller
i stand. Laves online. Sendes ud til test og kommentering i
bestyrelsen.
Lone kontakter Erling Frank for at få etableret en "overbygning" til
sejlerskolen - et tilbud til dem, der vil lære at vedligeholde båd, dvs.
gøre ynglingene klar.
Ønske om at lave en længere kapsejlads i august, f.eks. rundt Tunø,
Samsø og Hjelm - med natsejlads. Evt. som en del af
jubilæumsaktiviteterne. I tvivl om vi har kræfterne i 2016 - ellers
2017. Skal rumme en god fest lørdag aften.
• Er der et referat fra brainstorm-aftenen sidste vinter? Mads
spørger Ken.
• Kunne vi få samarbejde med skolen op at stå? Mads
kommer med et oplæg til det.
• Kunne vi lave nogle træf med andre klubber (Kalundborg,
Kerteminde og Nordsjælland) - i ungdomsregi, turregi
eller….
• Kunne Ebeltoft være vært for en børne- og
ungdomslejr/weekend med Djurslands sejlklubber, fx
samme weekend som Randers kommer. Peter
Grummesgaard kan måske lokkes med i noget idéudvikling.
Man kan låne en masse grej af sejlunionen. Kirsten Just
Mikkelsen fra Grenaa Sejlklub har spurgt, om vi vil lave et
samarbejde. Tlf. 22729720. Jørgen kontakter hende. Vi vil
satse på at lave sådan et weekendtræf i 2017 - evt. med en
mini-lejr i 2016.

Sejlerskolen

Stævne

Eventuelt

Næste møde 26. november kl. 20.
Lone sender referat ud og lægger det op på hjemmesiden.
Referatet godkendes fremadrettet på dagen og lægges op på
hjemmesiden.

Ebeltoft den

/

2015

PS. vi mødes i Klubhuset Skudehavnen 2 A

