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Afbud

1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Information

Afbud

Sejlerskole II – Kapsejlads
Det meddeles, at sejlerskolen kan påbegyndes med brug af 1-2 SB20´ere.
Ansvar: Claus

3.

Regnskab

Regnskabet gennemgået og godkendt.
Ansvar: Arne

4.

Hovmester

Der er tegnet ny kontrakt for et år.
Ansvar: Per

5.

Broudvalg

Et antal pæle skal slåes og dette koordineres med uddybning i fald det bliver vedtaget.
Ansvar: Jesper

6.

Bygninger og Udendørs arealer

Overkogningssikring. Vedligeholdelsesteamet monterer på solcelleanlægget.
Jollepladsen: kommunen har godkendt, at pladsen udvides, hvilket Vedligeholdelsesteamet kan arbejde med henover
foråret.
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Kommunen er kontaktet vedr. spunsvægge som flere steder er i dårlig stand. SAS og kommunen afholder møde om
forlængelse af den nuværende lejekontrakt, besigtigelse af forholdene og en drøftelse af hvilke afdelinger i
kommunen som er ansvarlige for hvilke dele.
Ansvar: Claus

7.

Juniorudvalg

Opstart på vintertræning: der var meget let luft, hvilket medførte, at træningen på vandet blev aflyst, men blev afløst
af fysisk træning i klubhuset.
Ansvar: Anders Tümmler

8.

Øvrige udvalg/faste aktiviteter

Harboe Cup:
En god aften med de-briefing er klaret. (slettes herefter)
Banelederkursus. Tre tilmeldte og datoer er aftalt. (slettes herefter.)
Ansvar: Claus
Vedligeholdelsesteam:
Det kører godt.
Ansvar: Claus
Aktivitetsudvalg:
Generalforsamling: datoen er indskrevet i Årshjulet.
Ansvar: Anja

9.

Til drøftelse/beslutning, i øvrigt:

Oprensningsprojektet og drøftelse af finansiering:
Status: vanddybder er opmålt over hele havnen. Klaptilladelser og bypass er tæt på at være besluttet, bortset fra
høringsfasen. Der indhentes nyt tilbud fra entreprenør med udgangspunkt i opmålinger. Vanddybden skal generelt
ende med at være 2,5 m og mængder opfyld udregnes derefter. Bestyrelsen bestræber sig på, at alle del-poster
indregnes i budget for oprensningen alt i alt. Budgettet lander dermed på ca. 800.000 kr til slåning af nye pæle,
genhusning oma.
Bestyrelsen spørger i FLID til referencer for muligheder for fremtidige løsninger mht typer af pæle med henblik på at
fremtidssikre.
Forberedelse til ekstraordinær Generalforsamling – Finansiering: En fordeling mellem sejlklub og bådpladshavere
drøftes som oplæg til Generalforsamling. Indbetalingsform drøftes som alternativer i form af én fuldstændig
indbetaling eller opdelt på flere.
I løbet af måneden udarbejdes et budget, finansieringsmetode, beslutningsrækkefølge og anden argumentation for at
forberede til Generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling forberedes med lokaler, dirigent og andre formalia.
Ansvar: Claus
Oprensningsarbejderne, udførelse: forventes til at kunne forekomme i uge 3, hvis en ekstraordinær GF kan afholdes
primo december, vinterliggere kan genhuses og andre tidsplansemner.
Ansvar: Ulrik/Claus
Alle i bestyrelsen læser mails løbende og kommentarer de skriftlige forslag.
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Ansvar: Alle
Legeflåden: Der ledes fortsat.
Ansvar: Per og Claus
Oplæg til møde for nye medlemmer
En skriftlig introduktion er færdiggjort og skal være tilgængelig for både nye og gamle medlemmer på hjemmesiden,
samt udsendes med den første opkrævning.
Ansvar: Morten
Det skriftlige oplæg sendes til Morten for sidste revision.
Ansvar: Anja

10.

Eventuelt

Fysisk træning med klubbens remedier: Opstart af hold med deltagelse af klubmedlemmer generelt drøftes med
initiativtageren til opstart af Sejlerskole II - Kapsejlads.
Ansvar: Anja

11.

Punkter til næste møde

Ekstraordinær Generalforsamling: 12.12.2019 kl 19

12.

Dato for næste møde

Julefrokost d.11.12 kl 18 på Café 45/Postgaarden (Per booker, Anja er på ferie)
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