Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Dagsorden Sejlklubben Ebeltoft Vig
Østvangen 6 (v/Martin)

Onsdag 01.02.17 kl. 19.00
Afbud: Lone
Emne

Beskrivelse/forslag

Beslutning

Referat fra
sidst

Svømning?

Økonomi og
EDB

Orientering
- Vild med Vand
(budget vedlagt)

Jeppe undersøger svømning
Mads kommer med oplæg om sponsorer
Velkomststrategi udskydes
Budget ligger i dropbox, økonomien følger budget. Fortolkning
af Parmedlemsskab drøftet og vedtaget, at dette fortolkes, som
samlevende par, ægteskab og lign. Udmeldelser refusion, skal
følge kontingentåret. Der kommer budget til OK jolle stævnet
(Mads).

Hjemmeside

- Skal der sættes ekstra
penge af til ny
hjemmeside? Se de to
bilag med oplæg og
forslag til struktur
- SUP/Familieaktivitet
Bilag: Budget
- Velkomststrategi
planlægges
- Sponsorstrategi Mads kommer med
oplæg.
Jeppe orienterer om
byggeriet

Udviklingsaktiviteter

Bygninger og
drift

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
UngdomsProgram
Vild med
Vand
Sejlerskolen
Arbejdsbeskrivelser og
årshjul
Næste møde
Eventuelt

- Ungdomsafdelingen
fremadrettet.

Herunder Google
kalender?
Bilag: - opgaveliste i
dropbox
1. marts. (Afbud fra
Mads)

Lars/Finn kontakter Søren mfl. Omkring en ny hjemmeside, det
blev aftalt at der skal ske oprydning eller ny hjemmeside, hvor
FB og sejlkalender skal indarbejdes.

SUB projektet er i opstart og der er stor opbakning til projektet,
men der må ikke ske indkøb, før finansieringen er på plads.

Byggeriet kører og der er snart opsætning af køkken, der er
fundet fantastisk (og billig) trappe. Økonomien kører som
planlagt. Byggeteamet gør en kæmpe indsats og de skal have en
god frokost på et eller andet tidspunkt. Varmepumpe er bestilt.
Jeppe køber El lærred til projekter og belægningssten til hele
ude området. Jeppe kontakter Michael for underskrift af
anbefaling af Michael.
Der ligger ingeniørberegninger på byggeriet/tagkonstruktion
Der er dvale. Jolle renovering bliver nok først næste år.
OK jolle stævne kører, Martin vil gerne lægge båd til.

Intet nyt
Udskydes

Skudehavnen renoverer ydermolen og Mads er i dialog omkring

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen
dette / Nordenden af havnen. Skudehavnen vil invitere til
dialogmøde omkring dette.
Alle opfordres til at kigge i dropbox.
Husk Standerhejsning den 29. april 2017, hvor vi formentlig kan
have indvielse af det nye klubhus.

Bestyrelsens mødedatoer kan findes på hjemmesiden under Udvalg-Bestyrelse

