SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af bestyrelsesmøde nr 8
Dato: 17.juni 2013 kl 17.00
Næste møde: 20. august 2013 kl 19.30
Inden mødet fik vi returneret bestyrelsespapirer og lignende til mødelokalet.
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:

ANF har holdt bestyrelsesmøde i uge 24, hvor AS havde en del spørgsmål, som blev
gennemgået.
Y-bomme til broen i Skudehavnen bliver leveret i uge 27 og monteret umiddelbart
derefter.
Betaling for bådpladser bliver harmoniseret på sigt.

Ad 4:

Brian-kasserer:

Alle har betalt nu.

Fighter-fartøjsinspektør: Vi har et medlem, der ikke har søgt om plads, men har båd
i havnen.
Den bliver flyttet med havnefogdens hjælp efter skriftlig
kontakt til medlemmet.
Niels – sejladsleder:

Der er afholdt 1. single/double/motorsejlads med ikke ret
mange deltagere
Der er nu 9 aftaler på plads med reklamer på de standere,
der står flere steder på havnen. Det er Sejlerskolen, der
står for det.
Der bliver lavet poloer i uge 25-26 – og det er sidste
omgang.

Gitte – aktivitetsleder:

Dansk Sejlunions projekt: ”Puls og vand i håret” bliver ikke
til noget i vores klub.

Linda – husinspektør:

Mødelokalet er næsten færdigt.
Det gamle køleskab bliver flyttet ud i værkstedet (er gjort )

Dorte – sekretær:

Eskadresejladsen bliver genoplivet – denne gang med
deltagelse fra VB.

Ad 5:

Pladsfordelingsreglerne blev gennemgået. Herunder
reglen om, at medlemmer med lavt medlemsnummer
kommer før medlemmer med højt medlemsnummer,
således at nye medlemmer ikke umiddelbart kan
”overtage” en ubenyttet plads fra et medlem med lavere
nummer.
GOD SOMMER

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

referent: DCA

