SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5.
Dato: d. 10.03.16. kl. 19.00.
Næste møde: 14.04.16. 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:

Referat fra bestyrelsesmøde i ANF blev gennemgået.

ALH:

Referat fra bestyrelsesmøde i ALH blev gennemgået.
Der vil fremover være deadline for indbetaling af
medlemskontingent d. 31.12.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet

Ad 4:
.

Gitte – aktivitetsleder:

SL’s kvindelige medlemmer er inviteret til ”Dameaften” i
VB. D.11.03

Niels – sejladsleder:

Sejlerskolen foreslår, at taskesejlere, ud over
kontingentet, betaler halvt gebyr for sejlerskolen. De kan
så benytte båden en ugentlig aften.
Der har været afholdt instruktørkursus i vores klubhus for
Nord-østjysk Kreds d. 06.02.16. Der var mange deltagere.

Lone – kasserer:

Intet

Jan B – fartøjsinspektør:

Den sunkne båd i Skudehavnen er kommet op, men den er
ikke fjernet.
Vandpladserne er fordelt indtil videre. Der er 4 ledige
pladser på Nørrebro.
Det vil være en stor fordel at nummerere landpladserne,
så vi kan planlægge, hvem, der står hvor.

Linda – husinspektør:

D. 01.05. bliver eksisterende nøglelåse ændret til
bestyrelsesnøgler.
Datoer for køb/bytning af nøgle til adgangskort til
klubhuset bliver søndag d. 20.03 kl. 10-12, lørdag d. 02.04
kl. 10-12 og til standerhejsning lørdag d. 30.04 kl. 12-14.
Linda arbejder videre med bestilling af bundstykker til
vinduerne i resten af huset. De skal være i stil med granitbundstykkerne i mødelokalet.

Jan – formand:

ALH’s bestyrelse blev på deres møde enige om, at der
bliver etableret wi-fi i klubhusene i VBH og i sejlerhuset
SKH.
Klubben er delvis med i ”Vild med vand”-projektet, så vi
arbejder på at deltage i ”Aalborg i rødt” i sensommeren på
en eller anden måde.

Dorte – sekretær:

Afbud

Ad 5:
Næste møder:
Generalforsamling 15. marts
Bestyrelsesmøde 14. april
Bestyrelsesmøde 10. maj
Bestyrelsesmøde 14. juni
Referent/Linda.

Intet

