SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 4
Dato: 15. februar 2018 kl 19.00
Næste møde: 27. marts 2018 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 Straszek
Karsten Jørgensen

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Havnereglementet er ved at være færdigt.
Nørrebro bliver forlænget med ca 30 nye pladser og
de østligste broer drejes.

ALH:

Problematikken ved folkeregisteradresse i båden er ved at
være afklaret.
Vil blive punkt på forårsgeneralforsamlingen.
Fordelingsnøglen for 2018 vil blive VB 72,4 % og SL 27,6 %.
Situationen på Ralvej er utilfredsstillende.

VBH:

Intet

SKH:

Intet

Lone – kasserer:

Fremlagde budget for 2018. Nu mangler kun revision, så
er regnskab og budget klar til generalforsamlingen.
Der er 6 personer, der ikke har betalt kontingent.

Ad 4:

JS
IB
(afbud)
HS
DCA
LOS
KAJ

Karsten – fartøjsinspektør: Nørrebro vil blive forlænget og drejet – og i den
forbindelse skal broen rømmes i perioden primo Marts til
medio April. Bådene anvises plads andre steder.

Linda – husinspektør:

sygemeldt – Karsten er fungerende husinspektør.

Inge – aktivitetsleder:

Gennemgik aktivitetsplanen for perioden indtil
afriggerfesten. Der vil blive tur til
Farvandsovervågningsstationen i Frederikshavn i April
måned.

Henrik – sejladsleder:

Knud Suhr og Poul Berg Mortensen deltager på workshop i
forbindelse med Vild med Vand – og der er følere ude til
andre klubber i området om fælles arrangementer til Vild
med Vand.
4 skal på instruktørkursus i marts.
Arbejder videre med at rekruttere instruktører til
Sejlerskolen
Der er pt 10 tilmeldte til denne sæson

Jan S – formand:

intet.

Dorte – sekretær:

Efterser / redigerer velkomstbrevet til nye medlemmer

Ad 5:

Der skal kigges på ændringer til vedtægter på næste
møde. De nuværende vedtægter i word er sendt til alle
bestyrelsesmedlemmer

Næste møder:
Rengøringsdag i klubben 17. marts kl 0900
Generalforsamling 22. marts kl 1900
Bestyrelsesmøde 27 marts kl 1900
Referent/DCA

