Skive Sejlklub

Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 2016
Tid:
Sted:
Deltagere:

Mandag d. 20.6. 2016
Klubhus
Fra bestyrelsen deltog:
Jytte Ransborg (JR)
Søren Poulsen (SP)
Henrik Mogensen (HM)
Søren Johnsen (SJ)
Ulrich Predelli (UP)
Gleen Riis
( GR)
Knud Erik Sørensen (KES)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde
Gennemgang af korrespondance.
Økonomi, regnskab og budget
4. Nyt fra udvalgene
Skive Festival
Evt
Næste bestyrelsesmøde
Møde med de unge ligasejlere

Ad 1: Godkendelse af referater
Referater fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.
Ad 2: Gennemgang af korrespondance
Underskrift af fuldmagt til banken.
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget.
18 personer mangler endnu at betale deres kontingent for
2016.Henrik gennemgår restanterne inden en evt. sletning.
Hvad har vi af reklameaftaler. Der foretages en gennemgang
af de foreliggende kontrakter.
Ad 4: Nyt fra udvalgene.
Kapsejlads:
Der er stadigvæk ikke så mange både tilmeldt. Bliver måske
bedre til efteråret.
Bemanding af dommerbåden blev drøftet.

Skive Sejlklub
Vi drøftede om vi skulle lave et nyt tiltag hvor erfarende sejlere
tilbyd og tage med som gaster hos nye sejlere for at give gode
råd om trimning m.m.. Enighed om at arbejde videre med iden.
Der er stadigvæk lidt problemer med at få indtastet
resultaterne fra onsdagssejladserne. Gleen vil sætte sig ind i
indtastningen
Bestyrelsen har godkendt indkøb at udstyr. SP kikker på udstyr
og programmer.
Tur sejlads:
Tursejladsen til Fur. Der var desværre ingen tilmeldte. UP
forsøger igen til efteråret.
Arrangement:
Ingen punkter
Vinterliggeplads:
Jytte orienterede.
Ungdom:
Glenn trækker sig som træner p.g.a. manglende tid. SJ er ved
at følge op på det
Materiel:
Motorerne er ok.
Klubhus:
Rengøring. Jytte kontakter Niels Jørgen Hedevang
Hjemmeside:
Der går forlang tid inden det fremsendte materiale kommer på
hjemmesiden. Vi spørger Jan om han mangler lidt hjælp
Ad 5.
Skivefestivalen. Vi havde en fin omsætning. Evaluering.
Der skal være lidt bedre rengøring af toiletterne, måske
rengøring midt på aftenen. Der skal være 2 på toiletholdet en
udenfor og en indenfor
Gerne flere på slutvagterne + et evt. affaldshold.
El. Elektrikeren var tilkaldt flere gange en bedre løsning
ønskes. Elektrikeren foreslog 50 amp i alle skabe.
En fast mand der styrer beholdningerne (opfyldning m.m)
Vi skal have afregnet med Strandtangen: Vi har lånt 5 kasser
sodavand + nogle krus. Vi køber mere ind så vi kan aflevere
det vi har lånt.

Ad. 6
Ingen punkter

Skive Sejlklub
Ad. 7.
Næste møde d.29.8.2016 kl. 18.00 i klubhuset.
Ad 8.
Anne Mette Laugesen, Klaus + en mere havde bedt
bestyrelsen om et møde. De havde under Skive Festivalen
hjulpet til med at sælge øl og pølser og her havde de snakket
sammen om at gøre noget mere for sejlklubben.
De havde følgende ide, som de ville høre om bestyrelsen ville
give grønt lys for.
De vil forsøge at skabe et netværk for unge sejlere, have dem
med ud og sejle og på sigt også til onsdagssejladserne.
De vil invitere de unge fra Handelsskolen, gymnasiet og evt.
kasernen ned til sejlklubben og tage dem med ud og sejle og
bagefter holde lidt social sammenkomst bl.a. bruge vores
lokaler (drikke en øl. eller andet) og på den måde få gjort flere
unge interesseret i sejlsporten.
De havde tænkt at bruge matchracerne hvis det kan lade sig
gøre (de kontakter selv Niels Jørgen Hedevang).
Bestyrelsen gav tilsagn om at støtte projektet da vi syntes det
er en rigtig god ide.
Vedr. ligasejladserne.
Det var ikke gået så godt i de 2 første sejladser og de havde
lagt et træningsprogram for sommeren. De var klar over at de
manglede lidt træning for at kunne gøre sig gældende .
De havde blandt andet snakket om træning i J 70 eller J 80
(Struer ).
Vi håber de klarer sig bedre i de 2 sidste sejladser.

