Sejlklubben Ebeltoft Vig

Bestyrelsen
Referat
Tirsdag d.21.01.14

Fraværende: Bestyrelsen fuldtallig
Emne

Beskrivelse/forslag Beslutning

Referat

Godkendelse og
underskrift af referat
fra sidste møde
Fondsansøgning
byggeri.
Økonomi Tant og
Fjas.

Økonomi og
EDB

Ref. Af 26.11.2013 underskrevet

Ken og Martin har holdt et møde ang. fondsansøgning og er nu klar
med formulering til de 3 steder vi har tænkt at søge nemlig LOAfonden, Nordea-fonden samt kommunen. Ansøgning om støtte
andrager i alt kr. 350.000,- Vi venter nu på at få kommunens
godkendelse før ansøgningerne ryger afsted
Endnu engang drøftede bestyrelsen behovet for en hackingforsikring
af vores netbank, Erik vil til næste møde undersøge hvad
forsikringen dækker når vi har klarhed over det træffer vi en
afgørelse.
Tant & Fjas udvalget ønsker at få et dankort så de nemmere kan
håndtere pengene fra skafningerne m.m. Bestyrelsen er positiv over
for dette, Ken vil tage en snak med de berørte.

Bygninger og
drift

Opdatering omkring Nu er det tæt på at vores arkitekt kan søge om byggetilladelsen. På
Byggeri
mødet kunne bestyrelsen se flere dokumenter som indgår i
ansøgningen bl.a. luftfoto m.m.
Bo Møller og Jørgen Knudsen er i gang med at konservere
bådmotorerne hvilket sparer os for en del penge, en stor tak til dem!

Aktiviteter
Kapsejlads
OK joller
Ungdomsprogram
Sejlerskolen
Stævne

Eventuelt

Opstart ungdom,
hvad kan vi gøre..?

Vi satser fortsat på at annoncere lokalt som vi plejer men Ken
foreslog at vi udgiver et månedsbrev til alle medlemmer (som vi har
mailadresser på) om hvad der rør sig i klubben. Måske også på
facebook for at få større opbakning til aktiviteterne

Lidt nyt omkring H- Aftaler om logi til deltagere er nu på plads ligesom vi også har fået
båds DM
lov at låne fælleshuset under hensyntagen til gæstesejlere. Vi kan
dog ikke benytte havnens kran så her må vi finde en anden løsning.

Næste Møde den 4. Marts 2014

Sejlklubben Ebeltoft Vig

Ebeltoft den

/

2011

PS. vi mødes i Klubhuset Skudehavnen 2 A

Bestyrelsen

