SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 3
Dato: 17. januar 2017 kl 19.00
Næste møde: 7. februar 2017 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
Inge Bernstein
Linda Mortensen
Henrik Sakstrup
Dorte Carøe
Lone Gitte Sørensen
Jan Borgen

fraværende uden afbud

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Der var ingen post.

Ad 3:

ANF:

Vi talte om de nye vedtægter og brugsaftalen med
Medlemsklubberne og godkendte begge. De
nuværende kan ses her http://anf-adm.dk/om-anf.aspx

ALH:

Til næste møde diskuteres både på land med mast/rig.

VBH:

Intet.

SKH:

Intet.

Lone – kasserer:

Medbragte foreløbigt budget for 2017 – der er pt 40
medlemmer der ikke har betalt kontingent.
Pladslejen vil sandsynligvis stige i det kommende år.

Jan B – fartøjsinspektør:

Fraværende.

Linda – husinspektør:

Der er opsat troldtekt-loft og vi har fået en dejlig lyd i
klubhuset. Nye dæmpbare loftslamper er i restordre og
bliver opsat så snart de kommer.
Laver regler for udlån af klubhuset, da det er afleveret i
uacceptabel stand.
Der bestilles et nyt rullelærred til klubhuset.

Ad 4:

Inge – aktivitetsleder:

Har udsendt invitation til den årlige medhjælperfest.
Der er bustur til Bådmessen i Fredericia den 4/3 i
samarbejde med VB – invitation er sendt ud på mail og sat
op på opslagstavlen i klubhuset.
Vi diskuterede sommeraktivitetsplanen.
I forbindelse med Aalborg Regatta vil SL deltage via
Sejlerskolen.

Henrik – sejladsleder:

Sejlerskolen prøver at rekruttere instruktører blandt de
studerende i Aalborg – blandt andet via Studenterhuset og
IDA. Sejlerskolens aktivitetskalender er færdig. 2
instruktører tager på instruktørkursus i marts. Der er stor
tilslutning til Sejlerskolen.

Dorte – sekretær:

Opdaterer kalenderen på hjemmesiden.

Ad 5:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde 7. februar
Bestyrelsesmøde 14. marts
Forårsgeneralforsamling 16. marts
Referent/DCA

Opfølgning på visionsmødet vil ske på bestyrelsesmødet i
marts. På dette møde vil ideen om grejhuse i
Skudehavnen også blive vendt.
Linda blev valgt som næstformand.
Indmeldelsesproceduren blev pointeret – hvis der er
ønske om bådplads skal fartøjsinspektøren reagere og hvis
der er ønske om sejlerskole skal sejladslederen reagere –
begge inden for en uge.

