SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN

Referat af bestyrelsesmøde nr 7
Dato: 8. maj 2014 kl 19.00
Næste møde: 3. juni 2014 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
Lars Ø Nielsen

Velkommen tilbage til Brian……….

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

Der skal forhandles om Aalborg Sejlklub om udtræden af ANF – der er
bestyrelsesmøde i ANF 13. maj og derefter holdes der sommerferie indtil
forhandlingsmøde i september.
Der har været afholdt møde med VB omkring ALH og nye samarbejdsaftale er
underskrevet. Det er formand, kasserer og fartøjsinspektør fra SL, der deltager i disse
møder og ligeledes indtræder i ALH-bestyrelse

Ad 4:

Lars – fartøjsinspektør:

Det ”vælter” ind med nye medlemmer, der vil have plads
til båd. PT er der 8 ledige pladser ved Nørrebro.
Der skal sammen med VB skabes overblik over, hvor
mange både, der står på sporet – og svinget i den
østlige ende af Bådehavnsvej skal ryddes.

Niels - sejladsleder:

Sejlerskolen går forrygende – der er fint gang i
undervisningen/sejladserne og der kommer stadig flere
medlemmer.
Næste sejlads-arrangement for sejlklubbens medlemmer
er Single/double/motor – sejlads nr 1 – den 2. juni kl 1700.

Linda – husinspektør:

Skaffer redningskrans til Nørrebro

Gitte-aktivitetsleder:

Der var et stort antal medlemmer ( over 80 ) mødt op til
standerhejsningen – og der var uformel spis-sammen for
40 tilmeldte om aftenen

Dorte – sekretær:

Jobbeskrivelserne gennemgås på næste møde.
Der bliver omdirigering på hjemmesiden fra
indmeldelsesblanket til fartøjsskema, så nye medlemmer
automatisk giver alle oplysninger.
Sender faktura ud til virksomheder på reklamestanderne

Brian – kasserer:

Der bør laves inventar-liste over større ting – evt incl foto
– action til næste møde
Brian kontakter Peter Hinrup om indkøb af ny PC til
bogføring.
Brian laver ny prisliste til hjemmesiden
Der mangler ”brugsanvisning” på elstandere på broerne.
Der nedsættes et udvalg til revision af vedtægterne:
Jan/Brian og Kaj.

Ad 5:

Der mangler rød/grøn-skilte på nogle pladser – pladen er
fjernet – meget mærkeligt – men der skaffes nye.

Næste møder:
3. juni 2014
19. august 2014
25. september 2014
21. oktober 2014
18.november 2014
16. december 2014
Generalforsamling 28. oktober 2014

Ren Havn i VB – den 20. maj – kl 1700
Single/double/motor – sejlads nr 1 – den 2. juni kl 1700
Pinsetur – den 7. juni ( obs lørdag ) kl 1730

referent: DCA

