Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Hos Mads, Jeppe Åkjærsvej 17

Onsdag 16.08.17 kl. 19.30
Afbud fra suppleant Lars Davidsen
Emne

Beskrivelse/forslag

Referat fra
sidst
Planlæg møde Planlæg møde med
med udvalgene udvalgene 18. sept. Læs
Lones foreløbige oplæg
til beskrivelse af
samarbejde og
arbejdsbeskrivelser for
udvalgene.
Herunder drøftelse af
Økonomi og
fremtidig
EDB
kontingentstruktur. Se
de tre bilag med
eksempler på andre
klubbers kontingenter.
Status SUP. Lone
Udviklingsfremlægger regnskab.
aktiviteter

Bygninger og
drift

Rengøringsliste. Se
bilag

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdom
Vild med
Vand

Beslutning
Godkendt
Lone sender et forslag til indbydelse, og når det er godkendt
sendes indbydelsen ud.
Samarbejds- og arbejdsbeskrivelse er udsat.

Finn er ved at undersøge foreningens forsikringer for alle
foreningens aktiviteter.
Kontingentstruktur udsat.

Foreløbigt regnskab gennemgået. Lone får de sidste poster på
plads, skriver det rent, og Mads og Finn skriver under. Lone
indsender regnskabet til Friluftsrådet.
Der kommer mange nye børn, som både prøver SUP og optimist,
og der er en god energi og stort engagement fra forældrene.
Vi skal ikke lave en fortrykt, men tage sedlen med til de
aktiviteter, der er i klubhuset, så dem, der bruger det, også er
dem, der gør det rent.
Martin har af personlige årsager meldt sig ud af udvalg og som
suppleant af bestyrelsen. Bestyrelsen tager dette til efterretning
og beklager.
Mads har fået en henvendelse fra Erik Ørsted om bestyrelsens
dispositioner i forhold til ungdomsafdelingen. De er drøftet, og
bestyrelsen har inviteret ham til møde for at afklare spørgsmål i
uge 34. Bestyrelsen bemyndiger formanden til eventuelt at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Slæbejoller skal stå på havnens areal, ikke på klubbens.
Punktet er udsat

Sejlerskolen

Erik Petersen fra
Aarhus ønsker ikke at
tage hold i år. Hvordan
skal vores teoretiske
sejlerskole se ud
fremadrettet?

Næste møde
Eventuelt

Som planlagt 6. sept.
Lone foreslår at invitere Punktet er udsat
nye medlemmer til
møde med bestyrelsen
Evt. samarbejde med
Boatflex

Bestyrelsens mødedatoer kan findes på hjemmesiden under Udvalg-Bestyrelse

