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1.

Status
Referent

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Orientering
Der er i år klubkonference onsdag 11 og 12 november 2020. I år er det digitalt, grundet
Coved19. En stor del af bestyrelsen deltager.
Arne Hansen, Ulrik Sams og Morten Lindquist er på valg i 2021.
Drøftelse af forretningsorden.
Alle punkter fra det fremsendte blev gennemgået og der var umiddelbart ingen
bemærkninger til rollefordelingen. Tanken med rollefordelingen, er at kunne præsentere det
ved først møde efter en eller flere ny bestyrelses er trådt ind i bestyrelsen.

3.

Økonomi
Arne fremlægger regnskabet for perioden 1/1 til 4/11 2020. Der var ingen bemærkninger til
dette, Arne vil dog undersøge hvad afskrivningsreglerne er for den uddybning der blev
fortaget i vinter.
Claus har søgt Covned-19 pulje om økonomisk støtte. Ansøgningen er modtaget, men der er
endnu ikke kommet en afgørelse.

4.

Lokaler og Arealer
Kommunen har afsluttede deres budget for 2021 og den dårlige spuns der er ved klubhuset
er ikke kommet med. Det er derfor svært at afgøre hvad der skal ske.
Overkogssikringen lyser fejl. Jesper undersøger hvad der er galt.

5.

Torsdagsholdet
Der skal laves bedre ventilation i baderum, da der meget fugt i dem. Torsdagsholder finder
en løsning.
Torsdagsholdet har indhentede tilbud på træ til reparation af kanter/ ”el-kasser” på broerne.
Bestyrelsen godkender at der indkøbes AA træ til dette formål.
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Hovmesteren vil få skilt til egen parkeringsplads. Torsdagsholdet sætter skiltet op

6.

Hovmester
Den nye underskrevet kontrakt med hovmesteren vil blive scannet ind og gemt i vores arkiv.
Ansvarlig: Per
Løsningen med mere ventilation i køkkenet er endnu ikke på plads. Arbejdes skal være
færdigt inden mens køkkenet er lukket.
Ansvarlig: Henrik

7.

Broudvalg
Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste alle bådejere der beholder båden i vandet i vinter, at
efterse deres fortøjninger regelmæssige over vinteren.
Der er forsat en del løse og dårlige pæle ved stakaderne. Disse ønskes fjernet, så vi undgår
de beskadiger de gode pæle og ikke brækker af og kommer til at ligge i vandet.
Ansvarlig: Jesper
Der er et ønske om at vi får indhentede et tilbud på 20 stk. nye i slået pæle fra to forskellige
leverandører.
Ansvarlig: Jesper

8.

Kapsejladsudvalg
Der sejles ikke pt og derfor intet nyt.

9.

Juniorer
Vores gummibåde har fået fortaget motor eftersyn og er blevet kørt til vinteropbevaring.
Grundet Coved-19 vælger vi at udsætte indendørstræningen.
Juniorerne sejler forsat hver søndag.
OK sejlernes vintertræning er begyndt, de træner efter vores egne juniorer om søndagen.

10.

Aktivitetsudvalg / Aktiviteter
Da vi forsat er hæmmet af Corona er følgende besluttede.
Julefrokoster er aflyst.
Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder tage stilling til de gældende regler og
lægge klubbens retningslinjer.

11.

Eventuelt

12.

Næste Møde

Der skal sættes mere videoovervågning op og byttes lidt rund på de forskellige kameraer.
Torsdagsholdet har fået overdraget opgaven fra Ulrik.

Fredag den 4. december 2020 klokken 18.
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