Skive Sejlklub

Referat fra bestyrelsesmøde 19.
September 2016
Tid:
Mandag d. 19.9.2016
Sted:
Klubhus
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog:
Jytte Ransborg (JR)
Søren Johnsen (SJ)
Ulrich Predelli (UP)
Glenn Riis
( GR)
Knud Erik Sørensen (KES)
Henrik Mogensen (HM)
Fraværende:
Søren Poulsen (SP)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde
Gennemgang af korrespondance.
Økonomi, regnskab og budget
Nyt fra udvalgene
Evt.
Næste bestyrelsesmøde

Ad 1: Godkendelse af referater
Referat fra sidste møde godkendt.
Ad 2: Gennemgang af korrespondance
Sejlklubben er blevet kontaktet af kommunen. Kommunen har
gjort sejlklubben opmærksom på at ”Merlespiret”
Jernskulpturen ved indsejlingen til havnen er sejlklubben
ejendom og dermed også vedligeholdelses pligten. Kommunen
har besigtiget Merlespiret og påpeger at fundamentet trænger
til vedligeholdelse.
Glenn kikker på fundamentet og melder tilbage til bestyrelsen.
Duelighedsbevis:
Kristian Meldgaard har kontaktede os. Han ville gerne i lighed
med sidste år køre et kursus i vore lokaler. Han manglede
nogen der kunne tage sig af det praktiske
Teori: vinter
Praktisk : forår

Skive Sejlklub
Forslag til undervisere: Ulrich Predelli, Niels Sohn, Søren
Johnsens far:

Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget.
HM orienterede. Økonomi fint.
Der sendes giro vedr. sommer liggeplads.
8 medlemmer slettes pga. restance
Ad 4: Nyt fra udvalgene.
Kapsejlads:
Onsdag d. 21.9 sidste kapsejlads. Trangmanden rundt1.10
Tur sejlads:
Ulrich sejlede en tur til Livø. Ingen tilmeldte. Interessen er
åbenbart ikke til stede.
Arrangement:
Der er arrangeret en fest d. 1.10 med en 3 retters menu +
musik. Invitationen er til både sejlklubbens og havnens
medlemmer. Sidste tilmelding 27.9. Der er pt ikke mange
tilmeldte. Jytte får sendt en sms rundt til sejlklubbens
medlemmer.
Bestik:
Vi laver en optælling. Der suppleres op til 125 kuverter.
Klubhus:
Ingen punkter.
Vinterliggeplads:
Jytte orienterede vedr. ophugnings båd. Jytte kontakter
Marinlyst/værftet for en pris for bortskaffelse.
Materiel:
Vi har fået et tilskud fra Maritimcenteret.
Dommerbåd:
Udlån til SPAR Nord Cup. Efterfølgende sejles den over til
værftet. Glenn laver en aftale med værftet om optagning.
Der mangler en nyt batteri til at trække gummibådene op.
SJ indkøbes et nyt batteri.
Udlejning af Zoom 8 joller:
SJ laver kontrakter.
Ungdom:
Mail fra Claus Brink. Arrangementet gennemgået.
Der er afholdt forældremøde: En fin aften. Forsøger at
inddrage forældrene i små grupper (ansvarsområder)
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Hjemmeside:
Ingen punkter.

Ad 5.
Ingen punkter
Ad. 6
Næste møde: mandag d. 31.10.2016 kl. 1800 i sejlklubbens
lokaler

