SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 1
Dato: 20. november 2018 kl 19.00
Næste møde: 13. december 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
Kaj Østergaard
Linda Mortensen
Thomas Jørgensen
Dorte Carøe
Knud Suhr
Karsten Jørgensen

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
KAJ

Der blev budt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen konstituerede sig
med Kaj Østergaard som aktivitetsleder, Thomas Jørgensen som sejladsleder og Knud Suhr
som kasserer

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

JS skitserede sammenhængen mellem ANF, ALH og SL.
Der er bestyrelsesmøde i ANF 21. november.

ALH:

Der er bestyrelsesmøde i ALH lørdag 24. november.

VBH:

Intet

SKH:

Intet

Knud – kasserer:

Betaler regninger og bogfører.
Gennemgår vores forsikringer for besparelser.

Ad 4:

Karsten – fartøjsinspektør: Skal til møde om de sidste landpladser 21. november.
Der kommer oprydning og måske en auktion over
uidentificeret vogne og grej.
2-års-reglen træder i kraft til foråret. De, der falder for
den, får besked og skal, hvis det ønskes, søge om
vandplads som svar på den mail, alle medlemmer får
tilsendt i december.

Får seniorafdelingen op at køre ( se referat fra
generalforsamlingen)
Linda – husinspektør:

Korresponderer med Aalborg Kommune omkring
energioptimering/renovering.

Kaj – aktivitetsleder:

Har haft møde med den tidligere aktivitetsleder.
Næste arrangement er julegåtur/bankospil 2. december.

Thomas – sejladsleder:

Der er kommet et tilbud om et flodskipperkursus – læs
nærmere i næste nyhedsbrev.
Arbejder lidt videre med spørgeskema til alle medlemmer.

Jan S – formand:

Skitserede projekt sportsbåd, som skal videredrøftes på
næste bestyrelsesmøde.
Foreslog etablering af et sponsorudvalg – det blev
vedtaget

Dorte – sekretær:

Intet

Ad 5:

Kommunikation med medlemmerne blev diskuteret.
Herunder forum for hjælp med optagning samt
”fællessejlads”

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 13. december kl 1900
Bestyrelsesmøde: 10. januar kl 1900
Medhjælperfest: 25. januar
Bestyrelsesmøde: 31. januar kl 1900
Bestyrelsesmøde 7.marts kl 1900
Forårsgeneralforsamling: 28. marts kl 1900
Bestyrelsesmøde: 11. april kl 1900
Referent/DCA

