SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 5
Dato: 27. marts 2018 kl 19.00
Næste møde: 1. maj 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

JS
IB
LM
HS
DCA
LOS
KAJ

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der er afholdt generalforsamling. Jan Stage er valgt til
Formand. De nye vedtægter er underskrevet, undtagen
af Fiskerklyngen. Nyt Havnereglement er færdigt

ALH:

Intet

VBH:

Intet

SKH:

Intet

På baggrund af spørgsmål på generalforsamlingen blev det besluttet, at der skal være
et bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for Christianshåb.
Det blev Linda, som styrer brugen af rummene og sørger for hængelåse
til skabene, som derefter kan udlånes mod depositum.
Husorden for Christianshåb samt klubhuset kommer på hjemmesiden
Derefter var der generel snak om klubudvikling

Ad 4:

Lone – kasserer:

Mangler kontingent fra få medlemmer.

Karsten – fartøjsinspektør: Præsenterede pladslisten for sæsonen. Den blev sat op på
opslagstavlen i klubhuset.
Linda – husinspektør:

Glad for at være tilbage.
Der er afholdt rengøringsdag med deltagelse af 27
medlemmer
De udendørs borde-bænkesæt skal olieres. Der står olie og
pensler i værkstedet, så når temperaturen er over 5
grader, kan man gå i gang

Inge – aktivitetsleder:

Nævnte turen til MON ( maritimt overvågningscenter
Nord ) Den bliver gennemført i bus med 29 medlemmer.

Henrik – sejladsleder:

Der bliver afholdt instruktørmøde i Sejlerskolen den 3.
april. Derefter er der 2 teoriaftener
Der er pt 14 elever tilmeldt – heraf 6 2.års.
Knud Suhr og Poul Berg Mortensen arbejder videre med
Vild med Vand
Aftenkurserne i duelighed er afsluttet
Arrangementet med Elvstrøm Sejl gik godt
4 personer har fået DS instruktørcertifikat
Hjemmesiden er omstruktureret vedrørende Sejlerskolen

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:
Standerhejsning: 21. april kl 1400
Bestyrelsesmøde: 1. maj kl 1900
Møde med nye medlemmer: 8. maj kl 1700
Bestyrelsesmøde: 28. maj kl 1700
Vild med Vand/Havnens Dag: 9. juni
Ren Havn: 12. juni
Bestyrelsesmøde: 14 juni kl 1900
Referent/DCA

