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Status
Afbud
Referent
Afbud
Afbud

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.



Information

Der rykkes for referat for GF til upload på hjemmesiden.
Ansvar: Anja



Regnskab

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet for 2020 indarbejdes med tal besluttet på GF.
Beholdninger kontrolleret og fundet ok.
Ansvar: Arne



Hovmester

Opbevaringsbur til tomme kasser skal flyttes til sted anvist af bestyrelsen.
Askebægre placeres udenfor Klubhuset, udenfor Multirummet og ved Bro 3. Vedligeholdelsesudvalg udfører
Entreen i klubhuset skal holdes ordentlig. Redningsveste skal forblive i entreen, men der skal holdes ryddeligt og veste
skal være tilgængelige.
På GF var det et ønske at el-forbrug til køkkenet måles separat, hvilket undersøges med henblik på iværksættelse.
Gamle aflæsninger findes hos Ole Mouritzen og Henrik Stæhr aflæser bi-målere månedligt.
Kontakt til hovmester - Ansvar: Per
Rengøringsdamen er kontaktet og er bedt om at komme med supplerende pris for rengøring i multirummet,
indgangspartiet og toiletterne i klubhuset.
Ansvar: Anja
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Broudvalg

Skilt med regler for brug af masteskuret udføres snarest. Ordlyd formuleres af Jesper – Henrik kontakter.
Ansvar: Henrik Stæhr
Der må ikke ligge bomme eller spilerstager i masteskuret. Emnet udsendes til medlemmerne i nyhedsbrev.
Ansvar: Claus
Oprensning: vi har søgt klaptilladelse og afventer tilladelse.
Ansvar: Ulrik



Juniorudvalg

Juniorer: kontakten overgår hermed til Anders Tümmler. Der er svømmehals-arrangement på søndag og der er sidste
vintertræning samtidig.
To Zoom-sejlere er til EM i påsken i Kaløvig. Lokalavisen kontaktes. Deltagerne skriver selv et indlæg.
En gavl skal males i løbet af sæsonen, hvilket iværksættes med hjælp af forældre.
Første træning er 25. april for sejlerne og 9. maj for søstjerner.
Ansvar: Anders Tümmler



Øvrige udvalg/faste aktiviteter

Vedligeholdelsesteam:
De har indleveret en liste med forventede opgaver over året af hvilke mange opgaver allerede er udførte. Der er stor
tilfredshed og glæde over teamets arbejde og der er rigtigt mange deltagere i brutto-teamet. Legeflåden er blevet
malet og den stråler.
Ansvar: Claus
Aktivitetsudvalg:
Sussi Venø har sagt ja til at være Aktivitetsudvalgskoordinator. Hun refererer til Claus uden at have ansvar for antal af
arrangementer.
Ansvar: Claus
Sponsoren for onsdagssejladserne vil arrangere et vinsmagningsarrangement. Dette meddeles på alle
kommunikationskanaler når dato kendes..
Ansvar: Ulrik
Årshjul udarbejdes af Anja, som sammensætter en liste til distribution på hjemmeside og FB. Anja begynder med de
på hjemmesiden værende arrangementer. Liste påbegyndes med udkast til næste møde.
Ansvar: Anja (liste) – Arrangementer til liste: Alle
Standerhejsning d. 20.04. kl 14: tale: Claus. Opdækning til kaffe/kage : Sussi forespørges af Anja. Aftale med
hovmester om kaffe/Thé og kringle bestilles hos hovmester som også sponserer dette: Anja (max. 100 personer);
sponsorerede fadølsankre opsættes af hovmester: Claus.
Stumpemarked arrangeres på dagen for standerhejsningen fra kl 12-14. Claus skriver til medlemmerne om dette.
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Aftaler

Ansvar: Claus



Eventuelt

Dansk Sejlunion sælger tøj magen til OL-sejler-landsholdet. Bestyrelsen ønsker at præsentere udvalget ved
standerhejsningen. Der bestilles et antal jakker til juniortrænere, sejlerskoletrænere og bestyrelse
Info til nye medlemmer: der planlægges med et møde for nye medlemmer, hvor SAS´ forventninger og krav til
medlemsskabet berettes. Informationen udleveres tillige til medlemmerne på skrift, som forfattes. Udkast til
bestyrelsen til næste møde.
Ansvar: Morten
Videoovervågning er indkøbt og opsættes så det dækker broer og jolleområdet.
Ansvar: Ulrik
Skilte vedr. tømning af skraldespande. Henrik udfører så de er klar til foråret.
Aktion: Henrik
Mastekranen er repareret: ny stang og nyt hjul i toppen.



Punkter til næste møde

Anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af jolle pladsen: bestyrelsen afklarer et revideret/mindre projekt og søger
kommunale midler til hjælp til etablering.
Ansvar: Claus
Internettet på havnearealet er ikke-eksisterende, om end vi betaler en fast afgift til YouSee. Det vil være enkelt at
etablere 4G-routere til mobil-netværket. Omkostninger og muligheder undersøges.
Ansvar: Ulrik
Havne- og Pladsreglement: seneste revisioner godkendt og kringkastes.
Ansvar: Claus
Fremtidige bestyrelsesmøder: mødetid kl 19 uden spisning undersøges som option



Dato for næste møde

07. Maj 2019 kl 18-21
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