SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 6
Dato: 14. april 2021 kl 19.00
Næste møde: 5. maj 2021 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
Marianne Leere
Linda Mortensen
Thomas Jørgensen
Dorte Carøe
Knud Suhr
Mogens Kronborg

JS
ML
LM
TJ
DCA
KS
MKL

Ad 1:

Referatet blev godkendt

Ad 2:

Posten blev fordelt.

Ad 3:

ANF:

Jan laver indsigelse om ændring af åbningstider på
Aggersundbroen og reparation af Oddesundbroen.
Nørrebro bliver forlænget og Y-bomme flyttes

ALH:

Årsregnskab er næsten færdigt.
Bodeling afventer VB.

VBH:

Elstandere er sat op igen.
Kontrol af betaling af gæsteleje tages på næste
bestyrelsesmøde
Peter Simonsen deltager i næste bestyrelsesmøde
omkring punktet, udvidelse af klubhus.
Regler for leje af bådhus udarbejdes af KS og JS inden for 1
uge.

SKH:

Toiletforhold i Skudehavnen undersøges JS og MKL.
Der er/har været rotter og nogle fliser er underminerede
ved brolandingen. KS tager action.

Ad 4:

Knud – kasserer:

Intet.

Mogens – fartøjsinspektør: Vi har pt et par ledige bådpladser i Skudehavnen.
Arbejder med montering af strømstandere
Linda – husinspektør:

Standermasten er sat op Der kommer guldknop på til
næste år.
Bordet i værkstedet ved klubhuset flyttes til værksted i
bådhuset.

Marianne – aktivitetsleder: Der har været afholdt møde i aktivitetsudvalget omkring
standerhejsning.
Møde for nye medlemmer planlægges på næste
bestyrelsesmøde.
Thomas – sejladsleder:

Alle både, 2 H-både og 3 J70 er forårsklargjort og søsat.
Tak til alle hjælpere.
Youngsters ( 15-23 år ) sejler om tirsdagen kl 16-18. Der vil
blive holdt åbent hus for disse 2. maj kl 12-15.
Der er stadig pladser på Sejlerskolen.

Jan S – formand:

Der er skrevet ud til medlemmer 60+ omkring sejlads i J70.
Der sejles i maj/juni og aug/sep.
Vi har fået penge fra Giro 413 til J70-projektet.

Dorte – sekretær:

Laver nye skilte til broerne.

Ad 5:

Intet

Næste møder:
Møde for nye medlemmer
Medhjælperfest
Standerhejsning
Bestyrelsesmøde
Møde for nye medlemmer
Ren Havn
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Referent/DCA

8. april kl 1700 (udsættes – på agenda næste BM)
16. april kl 18.00 ( ny foreløbig dato 8. oktober )
17. april kl 14.00
5. maj kl 19.00
26. maj kl 1700 (flyttet fra 8/4 – separat indbydelse
udsendes)
1. juni kl 17.00
2. juni kl 19.00
31. august kl 19.00

