SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 11
Dato: 20. oktober 2020 kl 19.00
Næste møde: 17. november 2020 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
Mogens Kronborg

Ad 1:

Referatet blev godkendt

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Der har været havnesyn, hvor der var mange ønsker.
Der har også været møde med direktøren for Mathis.

ALH:

Det blev aftalt, hvordan vi skal forsøge at få styr på
økonomien i ALH sammen med VB. Herunder
deling/udligning af aktiver, betaling af regninger resten
af året, bogføring, årsregnskab, momsregnskab m.v.

VBH:

Der laves sokkel på det nye bådhus sidst i oktober – spær
medio november og bygningen er planlagt under tag
primo december. Der skal males og sættes planker på med
frivillig arbejdskraft. Målet er, at det er færdigt inden jul.

SKH:

Der blev diskuteret toiletfaciliteter

Knud – kasserer:

Der arbejdes med et nyt system til
medlemsadministration/regnskab og mail.

Ad 4:

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
MKL

Mogens – fartøjsinspektør: Stor tak til de medlemmer, der hjalp med at samle de nye
stabelstativer.

Husk at mærke vinterstativerne med label med letlæseligt
medlemsnummer – labels ligger i vindueskarmen i
klubhuset.
Linda – husinspektør:

Standermasten skal tages ned/afrigges – der er pt 2
deltagere. Flere deltagere efterlyses på
generalforsamlingen.

Kaj – aktivitetsleder:

Laver afriggerfest. Der er 17 tilmeldt.

Thomas – sejladsleder:

Skolebådene er ”puttet” for vinteren og turbåden er
under afrigning. Turholdet ser ud til at vokse til sæson
2021.
J-70 sejler videre med 3 hold lørdag og søndag til slut
november.
Tak for deltagelse i Snapsecup – vores sponsorer i år var:
Restaurant VB – Kysten – Lars Lys
Der planlægges regelkursus ( kursusrække på 5 aftener )

Jan S – formand:

Intet.

Dorte – sekretær:

Gennemgik de praktiske ting vedr generalforsamlingen.

Ad 5:

Næste møder:
Efterårsgeneralforsamling
Bestyrelsesmøde

Referent/DCA

29. oktober kl 1800 ( Haraldslund )
17. november kl 1900

