SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 7
Dato: 20. maj 2015 kl 19.00
Næste møde: 10. juni 2015 kl 19.00
Dagsorden: 1: godkendelse af referat
2: indkommen post
3: ANF/ALH/Havne
4: løbende og nye sager ( bordet rundt )
5: eventuelt
Til stede:

Jan Stage
Niels Henriksen
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Lone Gitte Sørensen
Lars Ø Nielsen

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der holdes bestyrelses- og forhandlingsmøde 21. maj.

ALH:

Som nævnt på hjemmesiden, er det nu Per Havnefoged,
der laver strømkort til os.
Betaling for vinterliggere er diskuteret i ALH-regi. Vi tager
det op på næste bestyrelsesmøde i juni.

VBH:

De arbejder, ANF skulle lave, er udført.

SKH:

De arbejder, ANF skulle lave, er udført

Lone – kasserer:

Efterlyser skiltning ved Nørrebro og i det hele taget i
Skudehavnen.

Lars – fartøjsinspektør:

Vi får tilbud fra 3 leverandører på nyt masteskur – 2
mangler stadig. Beslutning forventes på bestyrelsesmødet
i juni, så arbejdet kan gå i gang efter sommerferien.
Y-bomme på Nørrebro er uden stager – ANF gøres
opmærksom på det.
PT ca 2 ledige pladser

Ad 4:

Linda – husinspektør:

Der er lavet specielle instruktørnøgler.
Er i gang med rottebekæmpelse sammen med VB.
Undersøger pris på kortlæser til klubhus, masteskur og
Christianshåb. Forhåbentlig beslutning på
bestyrelsesmødet i juni.

Gitte – aktivitetsleder:

Eftertilmelding til arrangementer er ved at være et
problem igen. Vi diskuterede forskellige tiltag såsom noshow-gebyr, nyhedsbrev og tilmelding via Doodle.
Ren Havn klares af Ole, da Gitte ikke kan komme

Niels – sejladsleder:

Den første sejlads om ”Den Gyldne Klump” er sejlet med
deltagelse af 2 H-både ( den ene skolebåden ).
Har fundet forsikringsselskab til Virvar.
Niels kontakter evt ny måler.

Dorte – sekretær:

Arbejder stadig med principper for kommunikation med
medlemmerne.
Husk at checke nyhedsdelen på hjemmesiden og
Facebook.
Husk at klubben kan kontaktes på
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk.
De andre mailadresser virker stadig.

Ad 5:

Næste møder:
10. juni 2015
Ren Havn 8. juni kl 1700
Referent/DCA

Mødet blev indledt med en drøftelse af sanktion for
uheldig opførsel fra et medlem, Jens Bredahl. Han var
bedt om at møde og forklarede sig. Han fik 1 måneds
karantæne fra klubhuset og grunden i tiden 25. maj til 24.
juni.
Overvejer en måde at kommunikere på, hvornår man
sejler og hvorhen, så flere både kan følges. Ideer
modtages med tak.

