Referat af bestyrelses møde Skive Sejlklub 30. aug 2017
Til Stede: Ole, Ulrich, Glenn, Søren, Per, Martin, Claus(ref).
Afbud:.

1. Opsamling fra sidste møde
a. Hvordan går det med samtalerne med søsportshavnen. SSH vil stadig gerne snakke
med os, men der er endnu ikke sket noget konkret.
b. Intet nyt om fliser.
c. Intet nyt om afmærkning a til gummibåde
d. Intet nyt om jollerne i garagen på Viborgvej.
e. Sparnord cup afholdes ikke
f. Kandidaten er flyttet fra byen så klubben mangler en måler. Ole skriver et opslag på
hjemmesiden.
2. Firmasejlads med Apoteker Norgaards Børnehave.
Vi vil anbefale ham at kontakte restaurant Strandtangen og leje Safari Queen.
3. Status på web/SMS og Facebook
Ole har endeligt fået koderne og er ved at have styr på hvordan alting fungerer. SMS skulle
også fungere nu.
4. Vinterliggepladser.
Ole og Kurt har kontaktet advokat Gitte Søgaard. Der arbejdes videre med sagen.
5. Hjælpertur (Niels Sohn/Claus Bjerre)
Claus skiver til Niels Sohn angående en dato.
6. Oprydning i kontoret.
Ole og Martin rydder op
7. Navigationskurser.
Ole er blevet kontaktet af Asger Hunt, der vil tilbyde overbygningskurser til
duelighedsbeviserne. Der er ok, at han reklamerer hos os, og han må også gerne låne lokaler.
Duelighedsbeviser vil vi gerne fortsat samarbejde med Christian Melgaard.
8. Dårlige betalere med kontingent og konsekvenser.
Ulrik meddeler de, der ikke har betalt, at de ikke længere regnes for medlemmer af klubben,
hvis de ikke betaler snarest. De, der har deres båd på vinterliggepladsen, får derudover
besked på, at de så heller ikke længere kan have deres båd liggende på vinterliggepladsen.
9. Nogle aktiviteter der skal meldes ud?
Der kommer en fest efter Trangmanden rundt (7. oktober) og Glenn har grønt lys til at bruge
nogle penge på musik (4 - 5000 kr). Medlemmer af søsportshavnen inviteres også.
Julebanko bliver den onsdag den 6. december (arrangør er Søren J)
Hjælperfest for frivillige bliver den torsdag den 30. november.
10. Eventuelt.
Næste møde: 2. oktober 19:00.

Hængepartier:
SSH
Fliser under joller (Søren).
Hjælpertur (Claus)

Afmærkning til gummibåde (Søren J)
Kapsejladsbøjer (Glenn)
Joller i Maritimcenter garage
Måler til klubben Martin.

