SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 7
Dato: 16.maj 2013 kl 19.30
Næste møde: 17. juni 2013 kl 17.00 (OBS)
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
Flemming Bindner

Ad 1:

referatet er blevet godkendt pr mail.

Ad 2:

Post blev fordelt.

Ad 3:

Der har været afholdt ANF-møde 11 maj.
ANF låner vores skur ved Christianshåb.
AS laver forsøg med rengøring af broer uden højtryksrenser – spændende, hvordan
det bliver
Frihavnsskilte til vores broer er kommet. Per Havnefoged sætter dem op efter
Fighter’s anvisninger.
Der er sendt ansøgning til Spar Nord Fonden angående tilskud til vores
jubilæumsskrift og Sejlerskolen.
DS-bøjer i Vejdybet – vi afventer, hvad der sker.

Ad 4:

Gitte–aktivitetsleder:

Niels – sejladsleder:

Der er tilmeldt 22 til Pinseturen til Egense
Angående eventuelt møde om Net1 ( mobilt bredbånd,
der skulle være godt til det sejlende folk ) – AS har prøvet
at få møde med dem og de afviste, så det er droppet.
Der er Ren Havn 11. juni. Johnny ( aktivitetsleder i VB), Per
Havnefoged og Gitte arrangerer.
DS’ projekt ”PULS OG VAND I HÅRET”: hvordan får vi yngre
medlemmer – Gitte kontakter DS
Sejlerskolen blev diskuteret – der har været 2 elever med
ude.
Projekt Reklameskilte sættes i gang i Sejlerskole-regi.

Brian- kasserer:

Der er 2 medlemmer, der mangler at betale pladsleje – de
har frist indtil 26. maj!!
Adresselisten til el-kort-salg er opdateret
Der mangler indbetaling fra et sejleskolemedlem ud af de
tre tilmeldte.
Der er hjertestarter-kursus 21 majj kl 1900 i VB’s klubhus –
3 er tilmeldt.
Jubilæet: vi holder os under det budgetterede beløb.

Linda – husinspektør:

Skabe til møderum vil blive leveret uge 24.
Fordøren er utæt – der bliver lavet reklamation inden
deadline et år efter levering.

Fighter-fartøjsinpektør:

Fartøjsskemaet ”passer” ikke, idet der er nogen pladser,
der er målt forkert op:
Skudehavnen: y-bommene til vore nye bro er forsinkede –
indtil de kommer, ligges der langskibs.
Har modtaget første prisoverslag på masteskur til ca
500.000 – andet prisoverslag afventes.
Begge forslag kommer på efterårsgeneralforsamlingen.

Dorte – sekretær:

Havnebrochuren er klar – der er lagt ” en håndfuld” i såvel
Hals som Løgstør.
Hjemmesiden er næsten klar – vores del af den vil være
lidt ”tynd” til en start, men der arbejdes på den.
Kommentarer modtages gerne fra alle, der har
synspunkter og gode ideer. ( mail: dca9000@gmail.com)

Ad 5:

Udestående punkter/hængepartier:

Der vil blive medhjælperfest 27. september. Linda og Gitte
tager action.
”Jobbeskrivelser ”( sekretær )
Hjemmeside ( sekretær )

Møder indtil efterårsgeneralforsamlingen 2013:
Mandag 17. juni – Tirsdag 20. august – Onsdag 25. september
– Tirsdag 22.oktober.

referent: DCA

