SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 11
Dato: 22. oktober 2013 kl 19.00
Næste møde: 6. november 2013 kl 19.00 ( foreløbig dato )
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 ( afbud )
Flemming Bindner

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

23/10 er der bestyrelsesmøde i ANF – AS har stillet forslag om vedtægtsændringer.
Vi har fået det foreløbige resultat for indtægt på gæstesejlere. Det ser rigtig
fornuftigt ud, og mange benytter automaterne.
Der har været møde med kommunen om vedligeholdelse af de grønne områder i
Vestre Bådehavn – og derefter møde mellem SL, VB og Fiskerklyngen for at afklare en
samlet holdning.
Emner til punktet ”Eventuelt” til generalforsamlingen blev diskuteret.

Ad 4:

Fighter–fartøjsinspektør: Der har været havnesyn 19/10 og der er bestilt 4 ybomme til Nørrebro i Skudehavnen
Der udskiftes dårligt tømmer på Fiskebroen og opsættes
en el-stander, da der er for lidt kapacitet i højsæsonen.
Sommer- og vinterplan for bådpladser ”lapper” i
fremtiden over fra 1. oktober til 1. november.
Niels – sejladsleder:

Gennemgik sejl-aktiviterne i den forløbne sæson – en del
blev aflyst og vi diskuterede nye og andre tiltag til næste
sæson.
Sejlerskolens 3 elever forstætter næste år, og pt er der 2-4
nye medlemmer, der starter til foråret.

Gitte – aktivitetsleder:

Afriggerfesten er ”på skinner”

Brian – kasserer:

Er med kort varsel blevet udsendt af sit arbejde til
Afrika for et halvt år. I mellemtiden hjælper Dorte med
administrationen.

Linda – husinspektør:

Gaverne fra jubilæet er nu hængt op – dels i storrummet
og dels i møderummet.
Der er bestilt 2 nye opslagstavler.
Møderummet bliver åbnet inden længe, når låsen er
udskiftet.

Dorte – sekretær:

Er stadig i tænkeboks med hensyn til galleri på
hjemmesiden.
Billeder modtages stadig med tak.

Ad 5:

Det medlem, der har solgt sin båd og meldt sig ud, men
ladet båden ligge, bliver nu sendt til advokat.

Efterårsgeneralforsamling 24. oktober 2013 kl 1900

referent: DCA

