Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Onsdag 07.12.16 kl. 19.00
Afbud fra Mads F. Petersen
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
Vi er nu alle på dropbox. Nogle har problemer med at åbne
besluttet på sidste møde vedhæftede word-docs fra Lone, men de kan åbnes via dropbox,
bl.a. Dropbox
så Lone lægger fælles filer her eller sender filer som pdf.
Tant&Fjas har brug for flere faste medlemmer. Lone sætter det
på listen, når hun sender mail ud.
Lars deltog i Kystkulturfestival møde. Nationalparken kunne
godt tænke sig ejerskab. Forespørgsel om at sejlklubben vil
bidrage. Evt. havnenær kapsejlads. Martin og ungdomsafdeling
vil godt lave noget ala Havnens Dag bare fra trafikhavnen.
Lone sender aktivitetskalender til Martin (kapsejladsudvalget).
Vi skal overveje, hvordan vi lettest kan styre booking af klubhus
evt. med Google kalender.
Orientering
Finn fremlægger forskellige forslag til regnskabsopgørelse. Vi
Finn fremlægger oplæg vedtager kolonne 2 for resultatopgørelse. Byggeudgifter er
til nyt regnskab.
aktiveret og lagt ind i balancen som et aktiv. Vedtaget.
Martin fortæller, at jem&fix har fået en sum penge til lokal
uddelinger. Martin sender link videre til Lone
- SUP/Familieaktivitet SUP-aktivitet sættes i gang. Der bevilges op til fem kurser à kr.
- DK sejlsport –
1.000. (Heraf betaler kommunen 750 kr.)
virksomhedsarr.
Lone søger diverse fonde om tilskud til SUP-boards mm - det
koordineres med ansøgning til Vild med Vand.
DK sejlsport virksomhedsarrangement udsættes til 2018.
Jeppe orienterer om
Det går virkelig fremad nu. Der bygges stort set hver dag, og der
byggeriet
er mange, der hjælper til. Der er bestilt ekstra skabsplads til
køkkenet. Vi får en 55' tv-skærm sat op, så der ventes med at
indkøbe projektor. Der er bestilt varmepumpe.
Vi bruger i første omgang det inventar, vi har. Vi kan evt. søge
Tuborgfonden til inventar, når vi har overblik over, hvad vi skal
bruge.
- Ungdomsafdelingen
Martin finder ud af, hvem der skal på instruktørkursus - og
fremadrettet.
melder sig selv til.
- Vild med vand

Økonomi og
EDB

Udviklingsaktiviteter

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
UngdomsProgram
Vild med
Vand
Sejlerskolen

Beslutning

Lone snakker med Kaj om at skrive ud til duelighedskursisterne
for at få tilkendegivelser om praktisk sejlerskole.
Vedhæftet - opgaveliste Udsat

Arbejdsbeskrivelser og
årshjul
4. januar kl. 19
Næste møde
Indhold?
- Anbefalinger fra
Eventuelt
klubkonferencen

Anbefalinger fra klubkonferencen
Lars Davidsen vil gerne se på implementering af kalenderstof
til sejlkalender.dk. Han skal fodres med input fra udvalgene.
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Retningslinjer for
vingaver ved foredrag
mm
Forslag om svømmehal

Kunne man måske lave svømmehalsarrangement i samarbejde
med Dykkerklub og Ro- og Kajakklubben om de har lyst. Jeppe
spørger Aksel og Kaj, om det er muligt.
Foredragsholdere får fremadrettet to flasker vin for 150 kr.
maks.
Kort gennemgang af anbefalinger fra klubkonferencen fremsættes til næste møde.

