SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 8
Dato: 9. juni 2015 kl 19.00
Næste møde: 27. august 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 ( afbud )
Gitte Østerlin ( afbud )
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 er afholdt bestyrelses- og forhandlingsmøde 21. maj.
Næsten færdige vedtægter er klar.

ALH:

Samarbejdsaftale og låneaftale for pladser i Skudehavnen
blev gennemgået og er klar til underskrift.
Betaling for vinterliggere bliver 500 kr + leje af postkasse.
Vinterliggere får adgang til bad og toilet i toiletbygningen
og gør selv rent.
De rent praktiske ting omkring postkasser bliver taget op
på næste møde.

VBH:

Ikke noget.

SKH:

Ikke noget.

Lone – kasserer:

Økonomien ser fin ud.
Et par sejlerksole-elever skal rykkes.
Virvar har fået ny forsikring.

Lars – fartøjsinspektør:

Der er indhentet 3 tilbud på nyt masteskur. Lars
undersøger leveringstid og materiale til tag.

Ad 4:

Endelig beslutning om leverandør tages af bestyrelsen pr
mail.
3 bådejere får en henvendelse om at bringe deres både i
ordentlig stand ref vedtægternes § 32: Fortøjninger
skal være forsvarlige og fartøjer altid holdes i en
sådan stand og orden, som man må kunne kræve
for et lystfartøj.
Et andehus bliver etableret i vandet ved Nordmolen, da
det på land bliver tømt for æg.

Linda – husinspektør:

fraværende.

Gitte – aktivitetsleder:

fraværende.

Niels – sejladsleder:

2. sejlads om ”den gyldne klump” bliver afholdt mandag
17. august kl 1700.

Dorte – sekretær:

Checker levering og fordeling af havnebrochurer.
Ændringer i aktivitetsplaner skal opdateres og sendes til
Dorte.

Ad 5:
Næste møder:
Bestyrelsesmøde 27. august
Referent/DCA

Intet

