SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8.
Dato: d. 14.06.16. kl. 19.00.
Næste møde: 23.08.16. 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

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt. Vi har fået en plakat om flotillesejlads i Limfjorden – den bliver sat
op på opslagstavlen og linket til fra hjemmesiden.

Ad 3:

ANF:

Der har været afholdt møde med Aalborg Kommune.
Et revideret havnereglement er godkendt – det kan læses
på ANF’s hjemmeside her : http://www.anf-adm.dk/anfhavnereglement.aspx

Ad 4:

ALH:

Der har været afholdt møde med Aalborg Kommune
omkring vores tanker for fremtiden og forskellige former
for bygninger. Kommunen var umiddelbart meget velvillig,
så vi går i dialog om konkrete projekter.
Der er lavet wifi i klubhuset.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet

Gitte – aktivitetsleder:

Ren Havn gik fint.

Niels – sejladsleder:

Første Singlehand er gennemført – det er en god sejlads,
så prøv det.
Sejlerskolens afslutnings-sejlads før sommerferien finder
sted 28/6.

Lone – kasserer:

intet

Jan B – fartøjsinspektør:

Det er vigtigt, at oplysningerne om bådens størrelse
stemmer med virkeligheden. Husk at ændre
oplysningerne, når der skiftes båd.
Overvejer tildeling af vinterpladser i lighed med tildeling af
vandpladser.

Linda – husinspektør:

Skitserede forskellige energiforbedringer i klubhuset –
herunder pris. Det udløste en god diskussion. Led-lamper i
stedet for lysstofrørene i loftet. Nøglehullet på vores låse
bliver snarest blændet af.

Jan – formand:

Vild med Vand-projektet ligger i dvale grundet stor succes
med Sejlerskolen.

Dorte – sekretær:

Frihavns-mærkater og klubstandere samt DS-stander fås
hos Per Havnefoged efter aftale.

Ad 5:

Det undersøges om det er praktisk muligt at lave reklamer
bagpå strømkortene til gæstesejlerne.
HUSK: at bestyrelsen også holder sommerferie – Per
Havnefoged kan kontaktes, og han skønner, om et
medlem af SL´s bestyrelse skal kontaktes.

Næste møder:
Bestyrelsesmøde 23. august
Referent/Dorte.

