SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 7
Dato: 9. maj 2019 kl 19.00
Næste møde: 18. juni 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 har været afholdt møde med bestyrelserne i
medlemsklubberne.

ALH:

Der er afholdt møde med LP Yacht omkring stabelstativer.
Indførelsen – på frivillig basis – blev drøftet.
Som led i generationsskifte i administrationen er der
opslået en stilling som bogholder.

VBH:

Intet

SKH:

Intet

Knud – kasserer:

Det går godt – har ferie i 3 uger fra 3. juni.

Ad 4:

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
KAJ

Karsten – fartøjsinspektør: I løbet af sommeren vil der blive udsendt mail til bådejere
omkring ønske til landplads. I den forbindelse vil der også
blive udsendt information om stabelstativer.
Der vil blive oprydning omkring stativerne og på
landpladserne med start til Ren Havn 23. maj.
Linda – husinspektør:

Taget bliver repareret ultimo maj

Kaj – aktivitetsleder:

Standerhejsningen gik fint – næste arrangement er
pinsetur. Aktivitetsudvalget indkaldes snart for at få det
sidste på plads

Thomas – sejladsleder:

Færdiggør spørgeskema, der sendes til alle medlemmer.
Laver opslag til SL kapsejlads 27 maj
J 70 bliver søsat næste uge.
Der indhentes tilbud på overdækning til klargøring af
skolebådene.

Jan S – formand:

Der indhentes tilbud på overdækning til klargøring af
skolebådene.

Dorte – sekretær:

Sender nyhedsbrev ud

Ad 5:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 18. juni kl 1900
Bestyrelsesmøde: 22. august kl 1900
Referent/DCA

Det forlyder, at der er et medlem, der har ”kørt” sig selv
op i mastekranen. DET ER FORBUDT.
Er der nogen, der ved noget, så kontakt et medlem af
bestyrelsen

