SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 2
Dato: 4. december 2013 kl 19.00
Næste møde: 18. januar 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
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Brian Lilholt ( afbud )
Lars Ø Nielsen
Posten som næstformand gik til Gitte Østerlin.

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

AS foreslog på det seneste møde i ANF, at de vedtægtsændringer, der blev vedtaget
på det foregående bestyrelsesmøde skulle trækkes tilbage.
Det blev vedtaget, og ændringerne er således ikke gældende. I stedet startes i 2014
en proces, hvor forhold, der opleves som urimelige af den enkelte klub, overvejes .

Ad 4:

Jan – formand:

Den båd, der er omtalt under eventuelt i referatet fra
oktober 2013, er solgt og sagen lukket.

Linda – husinspektør:

Der er aftalt rengøring af mødelokalet.
3 nye opslagstavler er sat op. Der er en ( den nederste
mellem køkken- og gangdør), der er beregnet til køb/salg
og andre annoncer. Hold venligst orden på dem.
Overskrifter vil blive sat op senere.

Gitte – aktivitetsleder:

Julebankogåtur gik godt.
Julefrokosten står fremover på aktivitetslisten.
Husk Nytårschampagne 31/12 kl 1400.

Lars – fartøjsinspektør:
Niels – sejladsleder:

Dorte – sekretær:

Ad 5:

Båden på Nordmolen er tilsyneladende blevet lænset og
ikke ved at synke pt.
Sejlerskolefolder bedes kigget igennem for revision på
næste bestyrelsesmøde.
Der planlægges aktiviteter omkring praktisk duelighed
blandt andet mand-over-bord øvelse til næste sæson.
Det er lige før man kan sende mail til
@sejlklubbenlimfjorden.dk igen.
Husk at sætte hjemmesiden:
www.aalborglystbaadehavn.dk som foretrukne, da den
gamle lukker meget snart.
Husk at indsende fartøjsskema inden 31/12 – enten via
hjemmesiden – eller på de blanketter, der ligger i
klubhuset.

Næste møder:
15. januar 2013
26. februar 2013
19. marts 2013
9. april 2013
8. maj 2013
Forårsgeneralforsamling – den 26. marts

referent: DCA

