Sejlklubben Limfjorden
Dato: 03-10-2017
Dagsorden

Tilstede

Ad. 1 .
Ad. 2.
Ad. 3.

Næste møde 31. oktober kl. 17:00
1. godkendelse af referat
2. indkommen post
3. ANF/ALH/Havne
4. borden rundt
5. eventuelt
Jan Stage, Linda Mortensen, Inge Bernstein, Henrik Sakstrup, Lone Gitte
Straszek.
Afbud: Dorte Carøe, Jan Borgen
Referat godkendt pr. mail
Post fordelt
ANF:
Havnesyn lørdag d. 7. oktober
Der har været afholdt møde med Aalborg Kommune omkring mole i AS
ALH:
Holder bestyrelsesmøde torsdag d. 5. oktober
Belægning færdiggjort ved mastekran. Arealet betales med 70% af kommunen.
De sidste 30% fordeles mellem VB og SL efter fordelingsnøglen. (70/30)

Ad. 4

VBH:
Vi administrerer fremover udlejningen af vestre nordmole for kommunen.
Derfor meldes disse ind i klubben. Vi holder et møde med de ”Nye”
medlemmer. Dette møde afholdes torsdag d. 23. november.
Lone – kasserer
Intet
Linda – husinspektør
Nyt skab til dueligheds underviseren.
Rykket for at få plade op i masteskur så man kan komme rundt mellem gangene
Inge – aktivitetsleder
Aktivitetskalender fremlagt.
Jan – Formand
Intet
Henrik Sakstrup
2 sejlerskole elever har været til den praktiske prøve i duelighed og bestod.
Afslutning i sejlerskolen med debriefing og kapsejlads. 4 både og 14 personer
deltog.
Afsluttende instruktørmøde afholdes d. 12. oktober.
Snapsecup afholdt med 14 både og 31 deltagere. Hårdt vejr og manglende
gaster betød at kun 5 både gennemførte. En rigtig god dag med høj stemning,
kamp til stregen og afsluttende spisning.
AOF Duelighedsundervisning starter op i vores klublokale.
Sejlerskolen søger flere instruktører. Der er instruktørkursus i vinter for
interesserede - kontakt Henrik Sakstrup
Sejlerskolen/klubben søger medlemmer der vil hjælpe med afvikling af
kapsejladser.
Sejlerskolen/klubben søger medlemmer der vil hjælpe med Vild med vand
projekter fremover. Aktiviteten er typisk en dag om året med landdækkende
"Havnens dag" eller lignende hvor Vild med Vand organisationen hjælper med
masser af PR og materialer. Man kan komme på Vild med Vand kursus d. 18/11

Ad. 5

Intet
Næste møder
Bestyrelsesmøde 31. oktober kl. 17:00
Generalforsamling 31. oktober kl. 19:00
Bestyrelsesmøde 16. november kl. 19:00
Bestyrelsesmøde 14. december kl. 19:00

