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REFERAT
1. Roklubben har forespurgt om fælles matrikelnr. med sejlklubben, da der forventes

2.
3.
4.

5.
6.

7.

yderligere udbygning af roklubben. Bestyrelsen er afvisende overfor forslaget. Der er
tursejlertræf 12-13-14.juni, mestendels i den kommunale havn, der kan komme ekstra
gæster i vores havn også.
Godkendt.
Godkendt
Vinduerne er blevet forårspudset. Susi bliver rengøringsansvarlig. Der er indkaldt
medlemmer til arbejdsdag 20.maj til maling af klubhus indvendigt. Der er konstateret et
stort elforbrug i årets første måneder. Vandvarmeren er under mistanke for at være
skurken. Mogens Johansen indkaldes til et eftersyn af varme- og vandvarmeinstallation.
Onsdagssejladserne er gået igang, der var 9 både på vandet første onsdag.
Der er sprøjtet mod alger på alle broer. Der arbejdes på en ny slidske til bro 1, Søren er
tovholder. Medlemmerne bedes huske at meddele bestyrelsen, hvis bådplads ikke benyttes
for sæsonen. Brokaptajnen har bestyrelsens opbakning til at løse pludselig opståede
udfordringer med anvendelse af konduite og sund fornuft.
Lars og Søren arbejder med restfinanciering af multirummet.
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8. Ole og Lars informerede om tankerne om en flydende legeplads inderst på bro 3. Der
arbejdes videre med ide'en.

9. Lars og Henrik holder møde med repræsentant for maritimt knudepunkt med henblik på at
øge synligheden af SAS i materiale vedrørende maritimt knudepunkt.

10. Der var debat angående klubbens hjemmeside, skal der være flere direkte "knapper" på
11.
12.
13.
14.

15.

forsiden, skal siden gøres mere levende, skal der tyndes ud i det ældste materiale på
siden. Søren arbejder med at finde en ny webmaster
Masteskuret skal ryddes primo juni. Henrik samler arbejdshold. Taget på masteskuret skal
skiftes. Ole og Søren står for projekt, og indkalder arbejdshold.
Dialog vedrørende styring af møde, og evt. omprioritering af punkter.
Angående hovmester, der arbejdes på nedsættelse af udvalg. Interesserede medlemmer af
klubben bedes tilkendegive interesse for udvalgsarbejde. Opslag på hjemmeside. Har vi
interesse i en stand i det røde pakhus til drengerøvsaften? Indhold?
Sikker havn
Nyt medlem
Hovmesterudvalg
Multirum
Legeplads
Næste møde : 16.juni klokken 18.30
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