Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Torsdag d. 30.06.16 kl. 20
Fraværende: Claus Deichgræber mødte først op til eventuelt.
Forud for mødet inviteres nye medlemmer kl. 19.00 til en kort præsentation af klubbens tilbud – samt
mulighed for at hilse på bestyrelsen. Lars og Lise Davidsen mødte frem foruden Lone og Mads fra
bestyrelsen. Det var et rigtig fint møde. Lars og Lise vil meget gerne hjælpe til med noget. Overvejer om de
vil indgå i et tursejlerudvalg - hvis vi foreslår det til generalforsamlingen. De efterlyser kurser i
duelighedsbevis, motor, VHF, strøm og den slags om vinteren. Tilbyder sig som venskabsbåd. Foreslog at vi
som klub opfordrer medlemmerne til at bruge den gratis app, Keepsailing.net, hvor man kan følge hinanden.
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB

Status på opgaver
Lone mangler stadig at gå videre med SUP. Jørgen går videre
besluttet på sidste møde med at finde frem til kurser til ungdomsafdelingen.
Orientering v/ Lis.
Saldo dags dato: 128.494 kr. Godt i forhold til sidste år. De
65.000 er til byggeri. Mads skal sende LOA-bevilling til
Sparekassen.
Jeppe orienterer om
Gulvet bliver færdig i løbet af et par regnvejrsdage. Udvendigt er
byggeriet
det færdig. Jeppe er på ferie i en måned - derefter sender Jeppe
mail til dem, der gerne vil hjælpe - for at komme videre med
byggeriet. Claus har spurgt beredskabet om behov for brandvæg,
men mangler svar.
Therkild har taget initiativ til matchrace i Ynglinge. Spændende!
Feva - to mands jolle - er på ønskelisten til ungdomsafdelingen.
Tryg båd at starte i. Vi har mulighed for at købe en billig,
misligholdt Yngling i Rønde, men vi beslutter ikke at gå efter
det.
Der er mange nybegyndere i ungdomsafdelingen og med 8-10
sekundmeter er der ikke sejlet så meget i jollerne, men man har i
stedet hygget sig og sejlet lidt Ynglinge.
Skolens valgfag, hvem Mads kontakter Lars for at lave en ordentlig aftale. Vi kan højst
underviser og hvad
tilbyde 4-6 onsdage med sejlads i kølbåde i august/september.
tilbyder vi? v/Mads
Orientering ved Mads
Frank Reeckmann og Mads har haft møde og har fordelt
opgaverne. Mads har aftalt med Tant&Fjas, hvad de bidrager
med. Der kommer nogle piger og rydder op, så Tant&Fjas også
er med til festen. Mads tager fat i Frank for at rykke for en
invitation. Invitation sendes ud med mail (ordner Lone)
Medlemmer uden mailadresse får tilsendt pr. brev. (ordner
Mads) Der er bestilt telt til 150, hvis der kommer flere, kan der
komme et fag mere i teltet. Buffet i sejlklubbens telt. Fælles
reception kl. 14-16 holdes i fælleshuset. Tilmelding=betaling.
Lone orienterer om Vild med Vand mini sejlerskole i august
mhp rekruttering til næste sæson- afventer svar fra Kaj Larsen.
Torsdag 11. august kl. 20
Emner:
• Retningslinjer for joller/Ynglinge
• Vinterkurser og vinterforedrag
• Medlemslisten gennemgås om ny kasserer

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Skolesejlads

Jubilæum

Sejlerskolen
Næste møde

Beslutning

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Eventuelt

Hvem skal afløse Lis?
Uddeling af flyers
Web-cam i tårnet
Velkomst nye
medlemmer
NYT: Retningslinjer for
lån/leje af både mv.
Medlemskab - pr. år/md

Bestyrelsen
• Kurser
Ny kasserer. Vi spørger rundt omkring, kigger i medlemslisten
om der kan være nogen med kompetencerne. (Gør vi næste
møde) Mads tager kontakt til Sejlunionen om de har et program,
der fungerer nemt.
Vi deles om at dele flyers ud til de både, der ikke har en stander
på. Efter sommerferien - både i Skudehavnen og Trafikhavnen.
Kapsejladsudvalget vil gerne have et webcam (m ur) i tårnet.
Jørgen giver kapsejladsudvalget besked om, at de kan
undersøge, hvad der skal til, skaffe pris mm - så vi har et
beslutningsgrundlag.
Nye medlemmer - formularen på hjemmesiden slettes, når vi er
sikker på at kasserer@sejlklubben-ev.dk virker. Lone/Lis tester.
Nu fortsætter vi, som vi plejer, men tager principperne op, når vi
får ny kasserer.
Retningslinjer: Lone laver et oplæg til retningslinjer om brug af
joller og Ynglinge, som tages op på næste bestyrelsesmøde.
Indtil da hedder det ikke ud af vigen, kun for medlemmer. Under
18 år kræver generel tilladelse af ungdomsleder - foruden
orældretilladelse med vurdering af situationen fra gang til gang.
Tilladelsen medbringes. Logbog og sikkerhedsrutiner skal
følges.
Medlemskab: Vi (og Dansk Sejlunion) tilbyder kun
medlemskaber for et år ad gangen.

