Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Bundstokken

Onsdag 15.05.17 kl. 19.00
Emne

Beskrivelse/forslag

Lone husker at reklamere for standere.

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB

Udviklingsaktiviteter
Bygninger og
drift

Status SUP - Indkøb af
start-kit
whiteboard, skærm,
projektor

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdom
Vild med
Vand

OK-Stævne
Havnens Dag revideret budget
vedhæftet

Sejlerskolen
Arbejdsbeskrivelser og
årshjul

Næste møde

Beslutning

Regnskab pr dags dato i fælles dropbox. Vild med Vand
regnskabet er udskilt.
Der er budgetteret med 86.000 kr. i kontingentindtægter, og der
er indgået 102.400 pt.
Lone sætter indkøb i gang for 25.000 kr.
Vi har trukket 38.000 på byggekontoen, så den skal forlænges til
LOA-pengene er hjemme. Finn og Mads lukker
byggeregnskabet nu. Lone sender 3-4 billeder til dokumentation.
Der er kommet to tilbud på belægning for 70.000 kr. Det synes
vi er i overkanten. Skydes lige til hjørne og Martin smider nogle
græsfrø.
Rengørings-liste er hængt op på døren. Lone reklamerer for
listen på hjemmesiden.
Vi bevilger penge til en ny gas-grill. Martin køber den.
Lone tjekker op på, hvor mange gange vi har brugt Fælleshuset.
Veloverstået OK-stævne med glade hjælpere - børn også.
Overskud på cirka 20.000 kr. Lars og Jørgen opdaterer
stævnetaskerne.
Ungdom: Ynglinge - Martin snakker med Therkild om at få
dem i vandet. Lone snakker med Ole og Claus om det.
Ungdomsafdelingen kunne godt ønske sig, at Bavaria 50 kunne
rykke en nok, så der er bedre plads til aktiviteterne om onsdagen.
Jeppe vender det med havnen.
Havnens Dag kl. 10-16 10. juni. Der er stort set hjælpere til det
hele. Lone sender liste over hjælpere ud til de frivillige. Ida og
Thea styrer krabbebroen. Mads printer A4-opslag.
Mads henter Torm-traileren 9. juni.
Halberg Rassy stævne i 19.-20. august - der er gode penge at
tjene. Mads holder styr på det.
Er i gang. Ikke så mange fremmødte som forventet.
Vi ændrer punktet til en snak om, hvad gør vi allerede - og hvad
vil vi prioritere fremover.
Til mødet med udvalgene forventer vi, at de har ønsker til
budget og aktiviteter og har styr på evt. afløsere.
Vi flytter mødet med udvalgene fra 20. til 18. september. Lone
ændrer i kalenderen og sender information ud til udvalgene.

Onsdag 16. august kl.
19.30

Eventuelt

Bestyrelsens mødedatoer kan findes på hjemmesiden under Udvalg-Bestyrelse

