SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 5
Dato: 7. marts 2019 kl 19.00
Næste møde: 11. april 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 blev godkendt

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der er afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling i
ANF

ALH:

Der er også afholdt bestyrelsesmøde og generalforsamling
i ALH.
Formændene for AS, SL og VB og kasserer Villads
Simonsen fra ANF har holdt møde om et evt fælles
regnskabssystem

VBH:

Indsejlingen er uddybet.

SKH:

Y-bomme er ved at blive monteret.

Knud – kasserer:

Gennemgik regnskab og budget.

Ad 4:

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
KAJ

Karsten – fartøjsinspektør: Har lavet vandpladsfordeling. Vi har pt få ledige pladser.
Der er etableret en seniorklan – se hjemmesiden.
Kontaktpersoner i bestyrelsen er Linda og Karsten
Linda – husinspektør:

Der er rengøringsdag i og omkring klubhuset 23. marts.
Taget bliver lappet/repareret snarest

Kaj – aktivitetsleder:

Arbejder med standerhejsningen 27. april
Vi deltager fremover i planlægning af pigeaften i VB.
Klubben har en aftale med AB Catering.

Thomas – sejladsleder:

Er ved at lave SL Kapsejladser ( tidligere
single/double/motor-sejladser)
Vi er blevet bedt om at lægge bøjer ud til
onsdagssejladserne
Der er sendt ansøgninger til flere steder for at finansiere
sportsbåden/J-70.

Jan S – formand:

Har etableret sponsorudvalg.

Dorte – sekretær:

Gør klar til invitation til møde med nye medlemmer.
Gør klar til indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad 5:

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

Næste møder:
Forårsgeneralforsamling: 27. marts kl 1900
Møde for nye medlemmer 9. april kl 1700
Bestyrelsesmøde: 11. april kl 1900
Bestyrelsesmøde: 9. maj kl 1900
Bestyrelsesmøde: 18. juni kl 1900
Bestyrelsesmøde: 22. august kl 1900
Referent/DCA

