Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen

Referat Sejlklubben Ebeltoft Vig
Østvangen 6 (v/Martin)

Onsdag 04.01.17 kl. 19.00
Afbud fra Lars Davidsen
Fraværende uden afbud: Jeppe
Emne

Beskrivelse/forslag

Beslutning

Referat fra
sidst
Økonomi og
EDB
Udviklingsaktiviteter

Svømning?

Jeppe skal finde ud af det med svømning hurtigt.

Orientering

Hvert udvalg med aktiviteter skal lave et budget - og "holde
regnskab" - som Finn bogfører.
- SUP/Familieaktivitet Lone og Lars er i gang med at lave budget for SUP-aktiviteten
Se vedhæftede oplæg
også for Vild med Vand. Så der kommer i løbet af januar budget
- Anbefalinger fra
for begge dele. Lone sender liste over navne på dem, der melder
klubkonferencen. Se
sig til SUP-kursus til Finn.
nedenfor og i
Bestyrelsen medtager til budgettet, at alle udvalgene får
vedhæftede bilag
mulighed for at deltage med 1-2 personer i klubkonferencen.
Vi holder i år en indflytterfest for alle medlemmer - og fremover
vil vi hvert år (til budgettet) planlægge en fest for de frivillige.
Mads laver oplæg til sponsorstrategi + oversigt over alle
sponsorerne i 2016.
Jakob Jespersen vil låne os sin projektor på ubestemt tid.
Bygninger og Jeppe orienterer om
byggeriet
Spørgsmål om vi så vil have fjernsynet? Vi siger ja tak til begge
drift
Forsikring af huset?
dele. Vi har undersøgt det, og vi skal ikke betale licens.
Herunder jollesituation Der er ingen entrepriseforsikring.
efter URD
Ungdomsudvalget har været trådt sammen og sikret jollerne
efter URD. Stenmolen er ved at synke sammen foran
fiskerihavnen. Mads snakker med formanden for Skudehavnen
om fornyet henvendelse til kommunen om molen. Mads og
Martin laver en beredskabsplan ved højvande/storm.
- Ungdomsafdelingen
Vedr. kapsejlads: Der er planlagt i alt 31 kapsejladser - resultater
Aktiviteter
fremadrettet.
vil fremover udregnes via Sailwave. Udvalget søger om et par
Kapsejlads
OK-stævne vs.
tusinde til en ny pc - godkendt. Og ønsker et wifi i klubhuset - fx
OK joller
standerhejs
Ebeltoftsnet. Mads undersøger først, om Skudehavnen har noget
Ungdomspå vej.
Program
OK stævnet: Der er styr på dommere. Planlægningen kører som
Vild med
den skal.
Vand
Standerhejs rykkes til 29. april - Martin tjekker, om det er ok
med Finn Fink, der har lejet huset 30. april.
Ikke noget nyt.
Sejlerskolen
Vedhæftet - opgaveliste Udsat til næste møde
Arbejdsbeskrivelser og Herunder fastsætte dato Dog har vi aftalt, at der holdes et møde igen med bestyrelse og
for møde med
udvalg i midten af september. Lone sætter en dato ind i
årshjul
udvalgene
kalenderen.
Emner til kommende møder:
Næste møde
• Velkomststrategi planlægges
• Sponsorstrategi - Mads kommer med oplæg.
• Arbejdsbeskrivelser og årshjul
• Google kalender
Lone melder afbud til næste møde.

Sejlklubben Ebeltoft Vig
Eventuelt

Er der nogen, der vil
oprette en Google
kalender til at styre
klubhus-booking?

Bestyrelsen
Udlån af klubhus - dobbelt størrelse hus - dobbelt pris fremover dvs. 500 kr. inklusiv forbrug. Afregnes inden festen.
Finn laver en pdf af medlemslisten uden adresser - så det kun er
mail og telefonnr., der er synlige. Lone lægger den op på
hjemmesiden.
Lars Daugaard undersøger nærmere om at lave en
googlekalender.

Anbefalinger fra Martin og Lone efter deltagelse i klubkonferencen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle udvalg skal udpege en, der vil deltage i klubkonferencen fremover
Vi skal forpligte hinanden til at sige til de frivillige, når vi møder dem: Se dem i øjnene og takke
dem!
Bestyrelsen skal skabe struktur, definere opgaver og uddelegere….( Konkretisere og formulere
opgaverne - ikke for omfattende - det skal være overskueligt) (har vi i princippet allerede besluttet
at gøre)
Vi skal holde en fest hvert år for de frivillige - for eksempel efter Havnens Dag 10. juni. (evt. for alle
medlemmer)
Vi skal have en frivillig-t-shirt eller lignende
Turudvalg er bare en god idé.
Dansefester er en god idé.
Vi skal implementere sejlkalender.dk.
Vi skal deltage i ISAF's verdensmesterskab i Århus 2018
Lav velkomst-strategi
Lav en sponsor-strategi
Overvej at gøre brug af strategi-støtte via Bevæg dig for livet. (se nedenfor) - men ikke i 2017 - vi
skal først være færdige med klubhuset og have styr på vores struktur.
Vi skal have et SejlSikkert arrangement evt. i kombination med en debataften - hvad er
søsikkerhed?

