Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Torsdag d. 01.09.16 kl. 20
Afbud fra Jeppe
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB

Status på opgaver
besluttet på sidste møde
Orientering v/ Lis.
Hvem skal være næste
kasserer?

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Skole
samarbejde

Beslutning

Lone mangler stadig at gå videre med SUP. Jørgen går videre
med at finde frem til kurser til ungdomsafdelingen
Saldo i dag: 15.000. Der er trukket 40.000 til byggeriet, som
kommer tilbage, når LOA betaler. Der er lukket for
driftskontoen til nye investeringer i år.
Økonomi for jubilæet er ikke gjort op. Lis sender diverse beløb
til Mads, der afklapper regnskabet med Skudehavnen.
Økonomi skolesamarbejde: Der kommer 6.000 kr. i tilskud fra
Dansk Sejlunion, og der forventes udgifter for ca. 2-4.000
afhængig af behov for instruktører udefra.
Der er kommet et emne til kassererposten, som vi vil indstille til
valget.
Jeppe orienterer om
Mads orienterer. Der er ikke sket noget siden sidst, men Jeppe
byggeriet
har lovet at komme i gang nu. Brandinspektøren har gennemgået
byggeriet sammen med Claus, og der skal en mere kraftig dør i.
Vinduer skal justeres. Afmærkning på skur til benzin og
brandsikring af bagvæg. Besked er gået videre til byggeudvalget.
-Retningslinjer for
Retningslinjer vedtaget. Mads laver en liste over godkendte
joller/Ynglinge. Se
medlemmer. Når klubhuset kører indrettes område i udhuset med
vedhæftede oplæg.
retningslinjer, logbog mm. Lone sætter retningslinjer op på
-Vinterkurser og
hjemmesiden.
foredrag
Navigation ved Luffe går i gang 2. nov. Der er allerede syv
skrevet op.
Peter Holmgaard fra FTLF vil holde et foredrag om flotille. Om
planlægning selv og i fællesskab. - tirsdag/torsdag i november.
Lone aftaler med Peter og Fælleshus.
Mads spørger Lars Bo om at holde oplæg om vedligeholdelse af
sejl, trim mm. i jan.-marts. Alternativt Palle Hemdorf eller One
Sail. Mads tager fat i Hans Fey om en aften om motorlære og
vedligehold – også i jan-marts.
Lone, Mads og måske Jeppe vil holde en tre-trinsraketforedragsrække i Vild med Vand regi om at sejle med børn.
(nov., jan., feb. med børnebespisning) Lone kommer med
forslag til dato og beskrivelse.
Skafning kører i Tant&Fjas udvalget.
Orientering, kommende Lis (Jørgen) bestiller en førstehjælpskasse evt. ved Trygfonden
skoledage og perspektiv og spørger Jørgen, om han vil sejle følgebåden 14. sept. 8.
(Ungdomsprogram
klasserne skal på lejrskole næste gang.
næste år)
Skolen skal have en plan B, hvis det blæser for meget. Der
sættes hold efter sociale relationer. Elever skal medbringe
regnsæt, varmt tøj, evt. vanter og hue, gummistøvler. Ekstra sæt
tøj med og håndklæde. Lone giver skolen besked.
Leon Träger fra Dansk Sejlunion kommer på besøg i klubben og
mødes med Mads, Jeppe, Lone, Martin og Jørgen 28. sept. kl.
19. Mødet handler om ungdomsafd.

Sejlklubben Ebeltoft Vig
Sejlerskolen

Orientering v/Lone

Næste møde

Dato og indhold

Eventuelt

Bestyrelsen
Cirka 20 deltagere har været med. Aldrig set noget lignende. 21
er skrevet op til venskabsbåd, men der mangler venskabsbåde, til
at alle kan komme ud at sejle.
29. sept. indkalder vi til kl. 19 udvalgene til fælles
udviklingsmøde. Lone inviterer og sender et oplæg til
dagsorden. Input til arbejdsbeskrivelser for udvalgene.
Næste bestyrelsemøde tirsdag 11. oktober. Punkter:
• Generalforsamling (oplæg til aktiv suppleant)
• Regnskab
• Udvalg
To skrevet op til lån af klubhus. Kassereren styrer udlån af
klubhuset.
Forslag om at etablere et turudvalg til GF, hvis der er nogen, der
vil nytænke tur-aktiviteterne.

