SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN

Referat af bestyrelsesmøde nr 10
Dato: 25. september 2014 kl 19.00
Næste møde: 21. oktober 2014 kl 19.00
Dagsorden: 1: godkendelse af referat
2: indkommen post
3: Vestre Bådehavn/ANF
4: løbende og nye sager
5: eventuelt
Til stede:

Jan Stage
Niels Henriksen
Linda Mortensen
Gitte Østerlin
Dorte Carøe
Brian Lilholt
Lars Ø Nielsen

OBS: vigtig info under fartøjsinspektørens punkt

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

ANF/ALH-nyt:

Møde afholdt 22/9 – møde igen om en måned.
AS betaler det skyldige beløb for el til ANF.
Der holdes møde omkring praktiske ting i ALH 30/9.
Per Havnefoged opkræver på sydsiden af Skudehavnen.

Ad 4:

Brian - kasserer:

Vi har en nettotilgang på 20 medlemmer. 8 har meldt sig
ud og 28 har meldt sig ind.
Nets/PBS er langsomme til at godkende os til at bruge
vores NemID, så vi kan sætte kontingent og
bådpladsopkrævninger til betaling. Brian kæmper.

Linda – husinspektør:

Brøndringen ved standermasten bliver lavet til et
krydderurtebed. Der planlægges tilplantning mod vandet
ud for klubhuset, så vi undgår at grunden bliver brugt som
genvej.

Niels – sejladsleder:

Snapsecup gik fint. LM27/Granma vandt og skolebåden
var med. Der bliver reklameret over maden.

Gitte-aktivitetsleder:

Arbejder på vinteraktivitetsprogrammet og afriggerfest.

Lars – fartøjsinpektør:

Pladser til vinteropbevaring blev gennemgået.
Fartøjsskemaer skal indsendes som normalt – SENEST
31/12. Bemærk at der i år bliver spurgt hvor båden står
om vinteren – det er meget vigtigt at dette udfyldes.
Ved for sen indsendelse kommer man bagest i køen.
Kommunen er ansøgt om nyt masteskur.
Der er havnesyn 4/10, hvor Lars deltager.
Vi beder om ny elstander for enden af Ny Vestre Bro af
hensyn til gæstesejlere og en ekstra på Fiskebroen.

Dorte – sekretær:

Næste møder:
18.november 2014
16. december 2014
Generalforsamling 28. oktober 2014
referent: DCA

Der er lavet galleri på hjemmesiden – det arbejdes der
videre med.
Er ved at forberede udsendelse af indkaldelse til
generalforsamlingen.

