Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Onsdag d. 11.05.16 kl. 19
Fraværende: Claus og Mads
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
Tjek.
besluttet på sidste møde

Økonomi og
EDB

Orientering v/ Lis.

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Jubilæum
Sejlerskolen
SUP

Eventuelt

Beslutning

Lis og Mads skal i banken på fredag til underskrivning.
Saldo 183.000. De 133.000 er byggeriets penge. Vild med Vand
råder over 4.000. Lis vil godt lave konto for Vild med Vand og
Havnens Dag.
Jeppe orienterer om
Der arbejdes stadig på en trappeløsning, afventer beklædning.
byggeriet
Har trukket isolering ud af entreprisen. (sparer vi 10.000 kr. på)
Råhus skal være færdig inden 1. juli. Martin står for de praktiske
ting vedr. nedbrydning.
Tant&Fjas kommer med et oplæg til køkkenet - Martin styrer
det. Jeppe har al kontakt til Michaels tømrer.
Lone informerer om
Vedr. flyer - sætter vi ikke kontonummer på. Nye medlemmer
Vild med Vand. Se
skal sende en mail i stedet.
vedhæftede program.
Vi skal have lavet en mailadresse kasserer@sejlklubben-ev.dk
Behov for at vi betaler Der er ikke kommet henvendelser via formularen meget længe.
for morgenkaffe til
Lone kontakter Karin Meulengrath vedr. mail mm. og ændrer
frivillige. Se
flyer.
vedhæftede budget. Vi Syv mødte op til ungdomssejlads i dag. Nappedam har lånt seks
har søgt kommunen.
optimistjoller i år mod at gøre dem sejlklare.
Se vedhæftede flyer
Vild med Vand: Sejlklubben betaler for morgenkaffe. Tant&Fjas
står for salg på dagen - overskuddet går til sejlklubben.
Videre forløb - har vi et Birthe vil gerne hjælpe. Skudehavnen er med på Hudvalg?
bådskonceptet. Mads får etableret et Jubilæums-udvalg.
Vi har ikke hørt noget…
Skal vi starte SUP
Skudehavnen har snakket om at have nogen SUP (Stand Up
aktiviteter op?
Paddle), som kunne udlejes til børnefamilier.
Orientering v/Lone
SUP kan være god til vandtilvænning, og det er noget, der kan
skaffes støtte til. Det kan også være en fitness aktivitet med
instruktør. Lone finder ud af, om der er nogen (evt. fra
gymnastik), der vil være SUP instruktør, inden vi som klub gør
yderligere.
Søndag så Jeppe, at der var to unge, der sejlede ud i følgebåden.
Torsdag kom nogle unge, fordi de skulle ud at fiske - de tog en
Yngling uden den er rigget færdig, selvom Therkel kom med
indvendinger. Det skal vi have stoppet.
Lis følger op på, hvem der har nøgler. Ikke-medlemmer skal
aflevere deres nøgler.
Jørgen orienterer Jonas og Matias om reglerne for brug af
motorbåden og spørger om de ved, hvem der evt. har brugt den?
Lone prøver at undersøge i gruppen af unge, hvem der har
været ude i jollerne. Oplyser om, at nøglen skal afleveres, når
man melder sig ud af klubben.
Der laves nyt låsesystem, når det nye byggeri er færdigt, og så
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laves ny nøgleliste, som bestyrelsen skal have.
Jørgen foreslår, at vi betaler Jens Olsen til udlægning og
optagning af bøjer. (5.000 kr. pr. år) Sejlunionen betaler kun for
vedligeholdelse og anskaffelse af bøjer - ikke for udlægning. Det
er tungt grej, som bør tages op hvert år, så man ved at grejet er i
orden. Vi beslutter det for i år, men vi tager det også op som
punkt på generalforsamlingen og i forbindelse med
budgetlægning mhp evt. kontingentstigning.

Næste møde

Lis henvender sig til Sejlunionen for at rekvirere standere.
Torsdag 9. juni kl. 20.

