Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Østvangen 6 (v/Martin)

Onsdag 05.04.17 kl. 19.00
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst

Økonomi og
EDB
Udviklingsaktiviteter

Mobile Pay?

Bygninger og
drift

Status økonomi
Møblering af klubhus
Klubhus-reglement
Rengøringsliste

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdom
Vild med
Vand

Vild med vand og
Havnens Dag. Vil vi
have salg af mad? Vil
vi give lidt til
forplejning?
Ynglinge-sejl (se bilag
- mail fra Søren)

Status SUP
Hjemmeside

Beslutning
Lone går tilbage til Ane med opfordring om at undersøge
interessen for svømning og evt. sætte noget i værk, da der ikke
pt er ressourcer i bestyrelsen til det.
Lone husker at reklamere for standere, der er indkøbt. 75 kr. pr.
stk. Sende mail til Finn - betale på kontoen - skrive hvem det er
fra.
Finn opretter Mobile Pay på Lones telefon, når den alligevel
bliver skiftet om kort tid.
Der er pt kommet svar fra tre ansøgninger til SUP, heraf to
positive med bidrag på i alt 25.000 kr. Signe Davidsen bevilges
SUP-kursus til evt. opstart af SUP for unge.
Finn/Lone undersøger nogle flere alternativer til WIX herunder TYPO3, inden vi beslutter yderligere. Finn snakker
med Karin om nye versioner.
Der er penge til overs. Jeppe overdrager regnskabet til Finn. Der
er deadline til LOA 7. april.
Tuborgfondet støtter ikke længere møbler, men for eksempel tøj
til trænere mv.
Indtil videre kan vi bruge de møbler, vi har. 40 gl stole + 18 nye
gamle, som evt. kan betrækkes om. Der er nogle frivillige, som
gerne vil gøre noget. Finn står for kontakten og evt. mindre
bevillinger.
Rengøring er planlagt for resten af året. Efter daglig brug
støvsuges og ryddes op. Lone/Finn kigger på reglementet, som
sættes op i klubhuset.
OK-stævne kører. Lars Daugaard kontakter Ken om reparation
af ribben og sender tekst om at søge frivillige til Lone, der
sender ud med nyhedsbrev. Lone skriver til Marianne, om hun
er dækket ind til landholdet.
Lone skriver skilt om pris på jolle-plads, Lars Davidsen
laminerer, og Martin sætter det op.
Vild med vand: Sejlklubben giver morgenmad til Havnens Dag.
Lone/Martin rekrutterer hjælpere, til bl.a. salg af øl/vand.
Nappedam låner igen i år 5-6 optimistjoller mod at de
vedligeholder dem. Tilbage har vi selv 6 gode joller.
Ungdomsafdelingen ønsker sig brændende to nye Feva-joller,
som kan bygge bro mellem optimistjolle og Ynglinge. Martin og
Therkild får Ynglingene i optimal stand, og Lone siger nej tak til
Ynglinge sejl (har ikke fundet sponsorer).
Ebeltoft ungdomsafdeling deltager 16.-18. juni til Nappedam
jolle-weekend, Nappedam vil også gerne besøge Ebeltoft.
Ungdomsafdelingen ser på det.
Martin læser op på jolle-flyer og giver evt. ændringer til Lone,
der retter og sender til Mads, der kan printe x antal ud til
uddeling i skolen.

Sejlklubben Ebeltoft Vig
Sejlerskolen
Arbejdsbeskrivelser og
årshjul
3. maj
Næste møde
Orientering om havneEventuelt
molen v/Finn
Medlemslisten er taget
af nettet. Læs her

Bestyrelsen
Pt 6 tilmeldte - hvilket er seks mere end sidste år på samme tid.
Lone skriver artikel til avisen og opslag til Facebook.
Udsat

Forpladsen: Ungdomsafdelingen reparerer optimiststativer, og
de bliver stående, hvor de er. Skudehavnen har planer om en
beton-mur til at forstærke molen.
Lone sender aktuel medlemsliste ud til medlemmerne på mail i
løbet af april. Lone og Mads inviterer nye medlemmer til
velkomstmøde før bestyrelsesmødet i juni.
Lone laver en invitation til kommunens kulturudvalg, som Mads
sender afsted.
ISAF 2018 vil gerne have frivillige i klumper, hvis man gerne
vil arbejde sammen. Lars Davidsen laver et opslag på facebook.

Bestyrelsens mødedatoer kan findes på hjemmesiden under Udvalg-Bestyrelse
Tekst til jolle-plads-skilt:
Henstillen af egne joller på Sejlklubbens Ebeltoft Vig's område koster 500 kr./året.
Indbetaling på klubbens konto nr. .
Ved spørgsmål kontakt kassereren på tlf. 42805335.

