Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Onsdag d. 09.06.16 kl. 20

Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB

Status på opgaver
Lone går videre med SUP
besluttet på sidste møde
Orientering v/ Lis.
Vi har fået nyt kontonummer. Kassebeholdning 131.772 pr. i
dag. Heraf er 65.785 reserveret til byggeri. Der er to nye
medlemmer og fire nye optimister.
Jeppe orienterer om
Budgettet holder stadig.
byggeriet
Tant&Fjas, Marianne, fremlagde forskellige tilbud på køkken.
Vi vælger IKEA, som er absolut billigst.
Punkt1 sponsorerer opvaskemaskine, emhætte, ovn og køleskab.
Når byggeriet er færdig, skal vi huske at takke sponsorer og
gode tilbud fra forskellige leverandører og håndværkere i avis,
opslag til klubhuset, personligt brev mm.
Drøftelse af, om man skal bevare gl. lofter og lamper for at spare
tid (og ca. 3.500 kr). Bestyrelsen beslutter, at vi fastholder
tanken om, at det samlede byggeri skal fremstå ensartet både
udvendigt og indvendigt. Det betyder, at byggeriet vil tage lidt
længere tid. Vi stiler efter, at byggeriet er funktionsdygtigt til
generalforsamlingen. Mads laver en update på facebook.
Evaluering af Havnens Kort opsummering af Havnens Dag. Tant&Fjas har købt for 980
Dag
til morgenmad. Vi kan ikke få pengene andet steds.
Tilskud til bolle til
Klubben betaler for noget hyggemad til juniorsejlerne, og hver
juniorsejlerne.
sejler betaler en 10'er.
Løn?
Juniorsejlads i Nappedam har 20 sejlere. 40 forældre står der
Børneattester
hver gang. Hygger og laver kaffe. Der er skrappe krav mm. Et
Covers til optimister
godt koncept. Jeppe hører ad, om der er nogle af EbeltoftSikkerhedsinstruks
forældrene i Nappedam, der vil være med til at overføre
konceptet til Ebeltoft fra næste år.
Vi giver ikke løn - men tilbyder instruktørkursus og
kontingentfrihed til instruktører. Jørgen ser på mulighederne.
Nappedam har inviteret Grenaa og Ebeltoft til weekend 17.-19.
juni. Ebeltoft kunne være værter næste år i en turnus. Jeppe
sender invitation ud til Martin, Jørgen mv. Jeppe vil gerne være
ildsjæl i Ebeltoft, hvis drengene vil tilbage.
Lise har kørt en del redningsveste på lossepladsen. Vi har kun én
børnevest tilbage. Skolen har selv. Der indkøbes 5 svømmeveste
i børnestørrelser. Vi kan evt. søge Vild med Vand om penge til
flere næste år.
Videre forløb - har vi et Birthe og Marianne er med. Mads finder nogle flere.
udvalg?
Lone skaffer kontaktoplysning til Tonny Trifolikum vedr.
booking af telt, send til Mads.
Aflyst pt.
30. juni kl. 20. Næste dagsorden: Hvem skal være næste
kasserer?
Uddeling af flyers
Mads kontakter skolen for at høre, hvad der sker.
Samarbejde med skolen Ikke drøftet: Uddeling af flyers. Web-cam.
Web-cam i tårnet

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Jubilæum
Sejlerskolen
Næste møde
Eventuelt

Beslutning
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