Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Tirsdag d. 11.10.16 kl. 19.30
Afbud: Claus Deichgräber
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Status på opgaver
besluttet på sidste møde

Økonomi og
EDB

Orientering v/ Lis.
Regnskab, budget og
planlægning af
generalforsamling
Bestyrelsens
sammensætning forslag om arbejdende
suppleant
dirigent
- På baggrund af mødet
med udvalgene
- SUP - søge midler +
sende to på kursus
(gratis)
Turudvalg
DK Sejlsport
Familie-vandtilvænning
Jeppe orienterer om
byggeriet
-Vinterkurser og
foredrag. Program til
godkendelse.
- Ungdomsudvalg
ønsker at sende to
instruktører på kursus
til en nettopris for
klubben på 1.800
kr./pers.
- Ungdomsafdelingen
fremadrettet.
- Vild med vand
stormøde tirsdag 15.
nov.
- Deltagelse i
klubkonference
Orientering.

Rekruttering
af frivillige og
udviklingsaktiviteter

Bygninger og
drift
Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
UngdomsProgram
Vild med
Vand

Skole
samarbejde
Sejlerskolen
Arbejds-

Beslutning

Regnskab gennemgået og budget lavet.
Dagsorden gennemgået, og vi har nogenlunde styr på forslag til
dirigent, udvalg og bestyrelse.
Lone sætter dagsorden for generalforsamlingen op på
hjemmesiden og sender mail ud til medlemmerne inden lørdag.

Lone arbejder videre på SUP. Der arbejdes på tre interesserede
instruktører + ansøgninger om tilskud. SUP-instruktør
uddannelsen er gratis.
Udsat til næste møde:
• Turudvalg
• DK Sejlsport
• Familie-vandtilvænning
Budgettet holder fortsat. Materialer til det indvendige er bestilt.
Ole og Jeppe sætter hold og leder arbejdet fremadrettet.
Vinterkurser og foredrag godkendt.
Kursus ungdomsinstruktører godkendt
Mads og Lone deltager i klubkonference + muligvis Jeppe - og
vi spørger Martin, om han vil med. Lone deltager gratis, fordi
hun skal fortælle om Vild med Vand.
Udsat til næste møde:
• Ungdomsafdelingen fremadrettet.

Sidste gang er 2. nov. Sejlklubben tilbyder kun vinterbadning kl.
13-14.30. Mads viser billeder, mens halvdelen vinterbader.
Lone koordinerer.
Duelighedsbevis-kursus Der er ikke kommet respons fra nogen, der evt. kunne undervise
overtegnet
et ekstra hold.
Lone foreslår, at udvalg Udsat til næste møde

Sejlklubben Ebeltoft Vig
beskrivelser

Næste møde
Eventuelt

og bestyrelse får lavet
arbejdsbeskrivelser og
årshjul - det vil lette
overgang når der
kommer nye ind i det
frivillige arbejde
Dato og indhold

Bestyrelsen

Lørdag 29. oktober kl. 13 i Fælleshuset.
Fra 19-19.30 mødtes Mads og Lone med nye medlemmer. Der
kom tre, og det var et fint møde. Det kan vi godt anbefale at
fortsætte med.

