Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Dagsorden Sejlklubben Ebeltoft Vig
Bundstokken

Torsdag d.07.04.16 kl. 20
Fraværende: Jørgen
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
Alle opgaver fuldført.
besluttet på sidste møde

Økonomi og
EDB

Orientering v/ Lis.

Bygninger og
drift

Jeppe orienterer om
byggeriet

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram

Lone informerer om
Vild med Vand og
Havnens Dag. Vil
sejlklubben give et
bidrag til Visens Skib?
Bilag: Referat fra Vild
med Vand.
Hvordan ser
trænerstatus ud på
ungdom?

Jubilæum

Endelig dato? Videre
forløb – evt.
nedsættelse af udvalg.

Beslutning

Vimpel er klar.
Regning fra Claus. 290.000 tilbage til byggeri. Driftsbudget i
øvrigt ser ok ud, men ikke prangende.
Vi er ved at skifte bank. Får kassekredit indtil vi har fået
pengene fra LOA.
LOA giver en tredjedel af dokumenteret byggesum, dog højst
180.000 kr.
Der er lavet ny pris pga nogle ændringer i tegninger, + loft til
kip, bjælkelag og lysninger. Trappen er megadyr (specialtrappe)
Jeppe og Mads laver noget research på alternativer.
Minimum medbyg: (til os: rydde brædder i eksisterende,
rustikbrædder, Troldtekt på lofterne, køkken ned og op og
klinker i det lille rum + udendørs belægning) 4.300 over budget.
Kan tage brændeovn, køleskab og varmepumpe ud = "overskud"
på 12.000 kr.
Ved max selvbyg bliver det 8.400 kr. billigere. Det er for lidt.
Vi beslutter at gå efter minimum medbyg!
Tant & Fjas vil gerne inddrages i køkkenplanerne.
Lone skriver en nyhedsmail ud om hjælp til at pakke klubhuset
ned hurtigst muligt. Koordinér med Martin om hvornår.
Der er modtaget knap 11.000 kr. i tilskud til Vild med Vand
aktiviteter, som bliver sat ind på sejlklubbens konto.
Skudehavnen ønsker ikke at sælge noget til Havnens Dag.
Marianne har pølsekursus, hvis Sejlklubben sælger.
Jeppe fortæller om Nappedam, der kører deres ungdomsafdeling
med fokus på familiesammenhold. De har jolleweekend,
Djurslands Cup, tur længere væk. De er 4 voksne mennesker.
Matias, Jonas og Christian er fyr og flamme på deltage i
ungdomsarbejdet. Men det passer dem bedre, at der er træning
onsdag. Træning flyttes til onsdag. Mads snakker med Jørgen.
Lone skal lave en flyer.
Fejres med fælles fest med Skudehavnen 27. august 2016. Hbåds stævne setup med telt mm. plus nogle aktiviteter på vandet.
Der skal nedsættes et festudvalg. Lone retter dato på
hjemmesiden og skriver ud i et nyhedsbrev.
Sejlklubben holder standerhejsning på dagen (5. maj),
Skudehavnen holder reception på deres selve dag med invitation
til festen.

Sejlerskolen

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Næste
mødedato
Eventuelt

Debat om hjemmeside
og markedsføring.
Bilag: oplæg til flyer

Bestyrelsen

Onsdag 11. maj kl. 19. Skudehavnens fælleslokale. Afbud fra
Claus. (Der er havnerengøring kl. 17)
Lone går videre med flyer. Lone laver desuden et oplæg til
ungdomsflyer.
Jeppe: Skudehavnen - tager igen fat i kommunen vedr.
moleanlægget. Der er ønske om optimering af jollebroerne. Kan
klubberne evt. bidrage til næste år? Mulighed for at søge
kommunen? Umiddelbart er Sejlklubbens bestyrelse venligt
stemt for medfinansiering. Sejlklubben må godt sælge øl/vand
til Skt. Hans for Skudehavnen.
Mads: Når vi er færdige med at bygge, er der stor interesse fra
Ro- og Kajakklubbens side i at samarbejde om fælles udendørs
område.

