SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 1
Dato: 6. november 2013 kl 19.00
Næste møde: 4. december 2013 kl 19.00
Dagsorden: 1: godkendelse af referat
2: indkommen post
3: Vestre Bådehavn/ANF
4: løbende og nye sager
5: eventuelt
Til stede:

Jan Stage
Niels Henriksen (afbud)
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Brian Lilholt ( afbud )
Lars Ø Nielsen
Velkommen til Lars, der blev fartøjsinspektør – posten som næstformand tænkes
der over til næste bestyrelsesmøde.

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

Der har været bestyrelsesmøde i ANF – og AS har stillet forslag om
vedtægtsændringer.
Et forslag om decentralisering af forbrugsafgifter - vedtaget
Et forslag om afregning efter bådstørrelser til ANF - ikke vedtaget
Et forslag om, at renoveringer/nyanlæg over 100.000 skal vedtages med 2/3 flertal i
bestyrelsen – ikke vedtaget
Et forslag om, at klubbernes bestyrelser skal deltage i generalforsamlingen i februar –
dog uden stemmeret - vedtaget
Et forslag om at bestyrelsesmedlemmer i klubberne ikke samtidig kan være
ansat/aflønnet i ANF - vedtaget

Ad 4:

Jan – formand:

Den båd, der er omtalt under eventuelt i referatet fra
oktober 2013, bliver solgt 19. november og ejeren er
sendt til advokat for skyldige omkostninger.

Linda – husinspektør:

Der er kommet lys og ny opslagstavle i gangen ved
mødelokalet og de sidste ting er lavet.
Husk at lokalet kun er for medlemmer og husk at låse.

Der skal selvfølgelig også gøres rent derinde og indhenter i
den forbindelse nyt tilbud på rengøring.
Gitte – aktivitetsleder:

Afriggerfesten gik godt
Julebankogåtur er planlagt – 24/11
Aktivitetsudvalget består nu af: Kirsten, Britta, Lilja og
Jane.

Lars – fartøjsinspektør:

Der er en båd, der er ved at synke på Nordmolen. Lars
kontakter ejeren.

Ad 5:

Næste møder:
4. december 2013
15. januar 2013

referent: DCA

Skolebåden – ”Virvar” – er nu taget på land og i stativ.
Husk at indsende fartøjsskema inden 31/12 – enten via
hjemmesiden – eller på de blanketter, der ligger i
klubhuset.
Jubilæumsstanderne gemmes – de kan udleveres til
medlemmerne i et vist omfang.

