SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 2
Dato: 12. december 2019 kl 19.00
Næste møde: 16. januar 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 holdt ½-års møde med
kommunen med blandt andet ønske om
stabilgrus på vinterpladserne ved toiletbygningen og færdiggørelse af Ralvej.

ALH:

Der har været bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse.
Referatet kan ses her:
https://aalborglystbaadehavn.dk/referaterbestyrelsesmoeder.aspx

VBH:

Intet

SKH:

Intet

Knud – kasserer:

Knud mangler bilag, han rykker for dem.
Har deltaget i FLID-seminar.
Kaj og Thomas vil gerne have status for deres afdelinger

Ad 4:

JS
KØ
LM
TJ
DCA
KS
MKJ

Mogens – fartøjsinspektør: HUSK at returnere medlemsopdatering/fartøjsskema.
Fristen er 31/12

Skemaet SKAL besvares, selvom der ikke er ændringer.
Hvis skemaet ikke besvares af bådejere, tages det som
udtryk for at der ikke ønskes bådplads.
Linda – husinspektør:

Laver oplæg til regler for lån af klubhus. Sendes til
bestyrelsen pr mail – eller medbringes til næste
bestyrelsesmøde.

Kaj – aktivitetsleder:

Nytårstaffel er under forberedelse.
Der efterlyses deltagere til aktivitetsudvalget.

Thomas – sejladsleder:

Der har været J70-møde. Er lidt skuffet over manglende
opbakning fra 60+ medlemmerne. Det undersøges, hvad
der kan gøres.
Da finansieringen er ( næsten ) i orden blev det besluttet
at købe J70 nr 2.

Jan S – formand:

Der søges fonde til byggeri af bådhus ( til klargøring af
skolebådene ) i forlængelse af masteskuret. Godkendelse
fra kommunen til foreløbig 5 år.
Vi har fået 30 redningsveste fra Tryg-fonden. Det bliver 15
almindelige til J70-sejlads og 15 oppustelige til H-bådene.
Vi har fået op til op til 5000 kr fra kommunen som tilskud
til pladsleje og op til 5000kr til vedligehold af
skolebådene.

Dorte – sekretær:

Ny hjemmeside blev diskuteret. Der arbejdes videre.

Ad 5:

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 16. januar
Bestyrelsesmøde: 11. februar
Bestyrelsesmøde: 24. marts
Bestyrelsesmøde: 14. april
Referent/DCA

Intet

kl 1900
kl 1900
kl 1900
kl 1900

