Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Østvangen 6 (v/Martin)

Onsdag 01.03.17 kl. 19.00
Afbud: Mads, Lars Davidsen, Lars Daugaard
Emne

Beskrivelse/forslag

Beslutning

Referat fra
sidst

Svømning?

Økonomi og
EDB

Orientering
- Vild med Vand
(budget vedlagt)

Svømning bliver ikke til noget før til efteråret. Ro- og
kajakklubben har ikke kapacitet til at deles om en tid. Jeppe
prøver at få et samarbejde med dykkerklubben. Hvis vi selv skal
booke tider, skal der sendes ønsker ind inden maj.
Usikkerhed om, hvor lang tid der går, før vi får penge fra LOA.
Kreditten er derfor forlænget til 1. maj indtil videre.
Mht byggeriet får Jeppe og Finn afstemt økonomien.
Aktuelt: Finn sender velkomstbrev og giver en stander til dem,
der har båd i forvejen. Brevet ligger i dropbox. Så holder vi en
halv times formøde for nye medlemmer en gang om foråret og
en gang om efteråret. Pt gør vi ikke yderligere.
Der er søgt cirka 130.000 kroner hos diverse fonde. Der går op
til fire måneder, før vi får svar. Ansøgninger ligger i dropbox.
Alle instruktører og frivillige er principielt medlemmer, men vi
vil ikke opkræve medlemskab, før aktiviteten er godt i gang.
Lone tager snakken med dem.
I næste uge bliver gulvet vasket, og så er vi færdige.
Byggeriets støtter/sponsorer skal markeres på en eller anden
måde. Martin og Finn forhører sig hos de støtter, de kender og
koordinerer med Mads, så vi næste møde kan tage en endelig
beslutning.
Vi mangler møbler. De gamle sætter grimme mærker i gulvet.
Dykkerklubben har for nogle år siden fået støtte fra
Tuborgfondet til møbler. Jeppe ringer til fondet og stikker en
finger i jorden. Finn finder frem til egnede møbler og får en pris.
Hvorefter Lone kan hjælpe med formuleringer mm.
Jeppe har undersøgt priser på sten og el-lærred, men indkøb
foretages ikke før økonomien for klubhus mv er faldet på plads.
Formand Mads skal invitere kommunen og sponsorerne til
standerhejsning og indvielse af klubhus.
Vi er interesserede og siger ja tak til sejlene, men beder om en
måned til at skaffe finansiering. Lone søger Tved Sparekasses
fond - ellers må vi prøve at få privat sponsor.

Velkomststrategi

Udviklingsaktiviteter

- SUP/Familieaktivitet
medlemskab pris –
forelæg brev

Bygninger og
drift

Jeppe orienterer om
byggeriet
Gardiner – mail fra
MFP

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
UngdomsProgram
Vild med
Vand

Palle Hemdorf tilbyder
sejlklubben 2 nye
storsejl til Ynglingene
for 6.000 kr.

Vedr. ungdomsudvalg:
Jeppe ringer til Nappedam og får noget materiale, der kan
bruges/tilpasses til forventningsafstemning med forældrene.
Ungdomsudvalget skal i løbet af sæsonen undersøge
muligheder for at få flere forpligtede folk ind i ungdomsudvalget
- enten som instruktører eller i planlægningen. Der skal evt.
laves en strategi. Der er ønsker om at besøge en større klub i
løbet af året, evt. Nappedam. Jeppe, Lone, Martin, Jørgen og
andre fra ungdom, som har lyst, aftaler et møde torsdag 9. marts
hos Martin kl. 19.

Sejlklubben Ebeltoft Vig
Sejlerskolen
Herunder Google
Arbejdsbeskrivelser og kalender?
Bilag: - opgaveliste i
årshjul
dropbox
5. april
Næste møde
- Henvendelse fra
Eventuelt
Halberg Rassy klub. Se
bilag i dropbox
- Sponsorstrategi?
- penge til forplejning
ved bestyrelsesmøder?
- Sejlershoppen. Mail
fra Mads
- temaaften om
klubudvikling i Kolding
Sejlklub den 21. Marts
eller Hobro Sejlklub
den 29. marts. Mail fra
Mads
- Skal vi åbne VHFkurset?

Bestyrelsen
Der er stor interesse allerede nu.
Udsættes til næste gang

Kapsejladsudvalg kan tilbyde HR klubben at planlægge en bane,
holde skippermøde, afvikle start, måltagning og udregning af
hvem der har vundet. Mads kan svare klubben.
Mads kommer med oplæg til sponsorstrategi.
Der budgetteres med udgifter til bestyrelsesmøder fra og med
næste år.
Bestyrelsen er informeret om sejlershoppens tilbud.
Vi deltager ikke i klubudvikling i denne omgang.
Lone lægger VHF-kurset på skudehavnens hjemmeside. Der er
5-6 ledige pladser.

Bestyrelsens mødedatoer kan findes på hjemmesiden under Udvalg-Bestyrelse

