Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Havnens fælleshus

Onsdag 16.11.16 kl. 19.00
Emne

Beskrivelse/forslag

Beslutning

Konstituering
og
opgavefordelin
g

Velkommen til nye
bestyrelsesmedlemmer
og to suppleanter.
Hvilke opgaver skal
løses fremadrettet og af
hvem?
Fx lån af klubhus.

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB

Kasserers opgave, ud over alm. kassereropgaver:
• Lån af klubhus
• Indmelding nye medlemmer
• Ansøgning om lokaletilskud
Martin vil gerne være praktisk ansvarlig - i lære hos Herluf.
Lars Davidsen vil gerne hjælpe med aktiviteter foredrag og
kurser.
Lone sender en liste rundt i forbindelse med referatet over
forskellige arbejdsopgaver, som fordeles næste gang, mhp at
lave et årshjul.
Begge suppleanter vil gerne deltage i møderne fremadrettet.
Jeppe er næstformand og Lone fortsætter som sekretær.
Tages under hvert punkt

Status på opgaver
besluttet på sidste møde
Orientering
Finn er ikke tilmeldt banken endnu, så der kommer orientering
næste gang. Hvert udvalg skal hver især godkende fakturaer.
Finn (Lone) laver en skriftlig retningslinje for arrangementer.
Lone sender den rundt med dagsordenen næste gang. Finn
kommer med oplæg til fremtidig regnskab næste gang.
- Idéer fra Vild med
Orientering om workshop om rekruttering af frivillige via
Vand workshop
arbejdsbeskrivelser. Vi vil forsøge at finde nogle gamle
- Videoreklame
arbejdsbeskrivelser og i øvrigt på udvalgsbasis udvikle nye.
- SUP/Familieaktivitet 29. nov. holder Lone møde med dem, der gerne vil på SUP- Turudvalg/aktiviteter? aktivitet.
- DK sejlsport –
Mads svarer mht video - at det vil vi gerne være med til i maj.
virksomhedsarr.
Turudvalgstanken ulmer v/Lars Davidsen.
- Deltagelse i møde 20. Lars Daugaard deltager i mødet 20. nov. om kystkulturfestival.
nov.
DK sejlsport udsat til næste møde.
Jeppe orienterer om
Det går lidt trægt, selvom der var forsøgt med nogle selvkørende
byggeriet
teams. Jørgen har taget initiativ til at mødes fredag og lørdag.
Jeppe og Ove har lavet tømrerarbejde. Jeppe har nu fået
medlemsliste, så han kan presse på over for dem, der har meldt
sig igennem tiden.
Ønsker digital liste over nøgler. Der skal være systemnøgler.
Martin får nøglelisten fra Herluf og giver den til Jeppe.
- Ungdomsafdelingen
OK jollerne har spurgt om stævne 6.-7. maj. Lars Daugaard er
fremadrettet.
med på vand og Ken Zier er positiv. Et overskueligt stævne.
- Vild med vand
Mads siger ja til det. Lone sætter den ind i aktivitetskalender.
stormøde tirsdag 15.
Lone sender oplæg til aktivitetskalender til kapsejladsudvalget.
nov.
Ungdomsafdelingen - Martin deltog i Skanderborg møde for
- Ansøgning om tilskud ungdomsafdelinger. Meget inspirerende. Leon koordinerer
til klubkonference og
ungdomstilbuddene og er tovholder. Næste møde er 7. nov. 2017
i Ebeltofts klubhus. Lone sætter det ind i kalenderen. Jeppe
instruktørkurser
sender konceptbeskrivelse for ungdomsafdeling i Nappedam til

Rekruttering
af frivillige og
udviklingsaktiviteter

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
UngdomsProgram
Vild med
Vand
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Martin og Jørgen. Mads vil godt deltage i ungdomsarbejdet.
Til Vild med Vand udviklingsmødet kom en windsurfer, som
gerne vil være med til at etablere et windsurfing miljø - gerne for
skoleeleverne. Vild med Vand følger op.
Lone sender et link til Finn med ansøgning ved kommunen til
klubkonference. Finn søger for tilskud til Mads og Martin.
(Lone er gratis deltager).

Sejlerskolen
Arbejdsbeskrivelser

Næste møde

Eventuelt

Lone foreslår, at udvalg Udsat til næste møde.
og bestyrelse får lavet
arbejdsbeskrivelser og
årshjul - det vil lette
overgang når der
kommer nye ind i det
frivillige arbejde
Dato og indhold
1. onsdag i hver måned. Juli er fri. August efter aftale og behov.
Igen fra september. Dvs: 6/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6, 6/9,
4/10 er fastlagt.
Forslag om at etablere Lone går videre med det. Undersøger også mulighed for Google
fælles dropbox til fx
kalender.
medlemsliste,
arbejdsbeskrivelser mm
og Googlekonto til
administration af
foredrag, kurser mm.

