SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 3
Dato: 10. januar 2019 kl 19.00
Næste møde: 31. januar 2019 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

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Posten blev fordelt – der var lidt fartøjsskemaer

Ad 3:

ANF:

Der er bestyrelsesmøde i ANF 15. januar.

ALH:

Der er bestyrelsesmøde samt generalforsamling i ALH 28.
februar.

VBH:

Intet

SKH:

Intet

Knud – kasserer:

Rykker for kontingentindbetalinger.
Vild med Vand (VmV) dato er ikke endeligt fastlagt.

Ad 4:

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
KAJ

Karsten – fartøjsinspektør: Starter på at arbejde med vandpladser. Reglerne ifølge
vores vedtægter bliver fulgt.
Der kommer oprydning og måske en auktion over
uidentificeret vogne og grej.
Forlængelsen af Nørrebro er nu planlagt med slingers/ybomme.
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 seniorklubben op at køre ( se referat fra
generalforsamlingen)
Linda – husinspektør:

Der har været tyveri i klubhuset – vores lamper er stjålet –
det er meldt til politiet.
HUSK AT SIKRE AT DØREN ER LÅST, NÅR DEN SIDSTE
FORLADER KLUBHUSET.
Der har også været indbrudsforsøg i Christianshåb. I den
forbindelse skal det indskærpes IKKE at lægge
værktøj/grej rundt omkring – ryd op.
Vores dør til klubhuset skal ikke bruges til opslag. Vi har en
opslagstavle.

Kaj – aktivitetsleder:

Arrangerer medhjælperfest ( efter invitation)
Forårsturen går til bådmessen i Fredericia og det er VB,
der arrangerer. Yderligere oplysninger/tilmelding snarest.

Thomas – sejladsleder:

Arbejder med Sejlerskolen – herunder procedurer og
betaling for Sejlerskolen.
Single/multi/motor-kapsejlads er omdøbt til SL Kapsejlads
1, 2 og 3
Der er pt 25 tilmeldte til Ruslandsforedrag

Jan S – formand:

Har etableret sponsorudvalg.
Dato for forårsgeneralforsamling er flyttet til 27/3.

Dorte – sekretær:

Intet

Ad 5:

Kommunikation med medlemmerne – herunder forum for
hjælp med optagning og fællessejlads er etableret. Mere i
nyhedsbrevet.

Næste møder:
Medhjælperfest: 25. januar
Bestyrelsesmøde: 31. januar kl 1900
Bestyrelsesmøde 7.marts kl 1900
Forårsgeneralforsamling: 27. marts kl 1900
Bestyrelsesmøde: 11. april kl 1900
Referent/DCA

