SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10.
Dato: d. 06.10.16. kl. 19.00.
Næste møde: 01.11.16. 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
Jan Borgen

(afbud)

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

ANF møde afholdt. Referat kan læses på nettet.

ALH:

ALH møde afholdt. I forhold til Frihavnsordningen vil vores
vandområder i Vestre Bådehavn og Skudehavnen
fremover blive betragtet som et fælles havneområde for
SL og VB.
Gæstelejen er faldet ca 10-15%, til trods for samme antal
gæstesejlere. Nedgangen skyldes at VB er kommet med i
frihavnsordningen.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet.

Ad 4:

Gitte – aktivitetsleder:

Tilmelding til Afrigger festen er i fuld gang. Det er en

hyggelig aften med levende musik og godt hjemmelavet
mad. Det vil være dejligt at se flere nye og yngre
medlemmer denne aften.
I tilfælde af over 50 tilmeldte, rykker vi festen over i VB’s
klublokale
Niels – sejladsleder:

Der har været afholdt Snapsecup. 9 både og 35
medlemmer deltog i dette arrangement. En hyggelig dag,
hvor flere af medlemmerne blev og hyggede til sidst på
eftermiddagen.
Vores bank og sponsor, Nordjyske Bank, var tilstede og
stod for præmieoverrækkelsen.
Vinderen af Snapsecuppen blev den ene af vores
skolebåde.

Lone – kasserer:

Vores budget holder, så klubbens økonomi ser ok ud i år.
Dette gør, at vi anbefaler uændret kontingent til næste år.

Jan B – fartøjsinspektør:

Vinterpladser. Halvdelen af Ralvej (pladsen over mellem
skudehavnen og Fjordbyen) er færdig. Så vi kan få nogle af
bådene pladseret der i vinter. Der arbejdes på, at få alle
vinterpladser opmålt og markeret. Således at pladserne
anvendes optimalt.
Der vil blive igangsat en oprydningsrunde, så tomme
umærkede stativer bliver fjernet fra pladserne.

Linda – husinspektør:

Der er søgt tilskud til energiforbedringer af klubhuset. Der
ses på nyt loft i klubhuset og energivinduer. Linda er i
gang med at indhente priser og muligheder.
Der arbejdes på efterbehandling af trægulvene i
klubhuset. Slibning og oliering.
Klubhuset er udlånt d. 5+20 november.
Vi er blevet kontaktet af Stadsing, som vil drøfte rabatter,
hvis vi køber flere varer der.

Ad 5:
Næste møder:
Generalforsamling 20 oktober
Bestyrelsesmøde 01 november
Bestyrelsesmøde 01 december
Referent/Gitte Østerlin

Tilbygningen ved Mathis værft er nu påbegyndt.

