SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 9 – august måneds møde
Dato: 5. september 2019 kl 19.00
Næste møde: 30. september 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

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
KAJ

(afbud)

Ad 1:

Referatet blev godkendt

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der er havnesyn 5. oktober. Formand og fartøjsinspektør
deltager

ALH:

*Der er dårlige sveller på sporristen. Fartøjsinspektøren
tager sig af det.
*Sporvogne bliver prioriteret over stativer på sporristen
*Der kommer en kontorpavillon til ALH og ANF ved
Christianshåb
*Der bliver afholdt møde omkring stabelstativer mandag
9/9 hos VB. Der købes truck og vogn.
*Vandslanger er alle skiftet.
*Affaldskontaineren på Ralvej bliver aflåst (den store klap)
*Der bliver skrevet en klage til kommunen omkring
Streetfood – der skal holdes fri for borde og biler uden for
afspærringen.

VBH:

Intet

SKH:

Grillpladsen bruges af uvedkommende. Efter diskussion i
ALH vides ikke, hvad der skal gøres ved det

Knud – kasserer:

*Budgettet for 2019 ser ud til at holde

Ad 4:

*Vi har fået 35 nye medlemmer i år.
*Der oprettes konti for henholdsvis H-bådene og J70-eren.
*Der kigges på forsikringer – om der er noget at spare
*Der er indkommet tilbud på rengøring. Det drøftes på
næste bestyrelsesmøde
Karsten – fartøjsinspektør: afbud

Ad 5:

Linda – husinspektør:

Lamperne i sejlerstuen får dæmpere.

Kaj – aktivitetsleder:

*Der var ikke så stort fremmøde til Ren Havn
*Til Fælles Grill var der ikke så stort fremmøde fra VB.
Trods det vandt VB pokalen igen !

Thomas – sejladsleder:

*Svarene fra spørgeskemaet var klart. Grundet mange
emner på agendaen behandles de på mødet 30.
september.
*Vi har fået en Albin Alfa fra et medlem. Det overvejes at
låne den ud til medlemmerne mod gebyr.
*J-70-eren sejler hver torsdag. Der planlægges
samarbejde med AS, Nibe og Hals omkring stævne i
sejlsportsligaen
*J/70 sejlads året ud gøres gratis for medlemmer, ligesom
deltagere på torsdags holdet ikke opkræves for J/70
sejlads for i år. Kontakt en J/70 instruktør (Jan Stage, Trine
Stage, Mathias Boysen, Flemming Bindner) ved interesse.
*Der er lavet sponsoraftale med Nordjyske Bank på J70eren
*Der arbejdes på overdækning til klargøring af
skolebådene i forlængelse af masteskuret
*Minimumsalder for Sejlerskolen mm er 15 år. Mellem 15
og 18 er man juniormedlem.

Jan S – formand:

Intet

Dorte – sekretær:

I princip skal alle mails sendes via
mail@sejlklubbenlimfjorden.dk . Undersøger flere
adgange til fjernskrivebordet.

Intet

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 30. september kl 1900

Generalforsamling: 22. oktober kl 1900
Bestyrelsesmøde: 14. november kl 1900
Bestyrelsesmøde: 12. december kl 1900
Referent/DCA

