Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.
Mandag den 14. maj 2018.
Til stede: Martin, Ole, Per, Morten, Philip, Søren, Claus (ref.)
Afbud:.
Skive Festival
1. Mad/drikke
a. Martin har bestilt hos ABCatering.
b. Drikkevarer (Mokai + spejlæg+alt undtagen øl er bestilt hos Sygros. (Kommer fredag
i ugen inden)
c. Øl + kølevogn er bestilt.
d. Frysevogn er bestilt.
2. Frivillige hjælper
a. Der mangler stadig en del. Ole skriver yderligere en SMS og på dagen tilpasser vi
aktiviteten til mandskabet.
b. Martin har undersøgt muligheden for sponsorerede t-shirt med Skive Sejlklub logo.
Det er ikke muligt.
3. Vagtordning
a. Der er lavet ordning med Strandtangen, Søsportshavnen kl 18-24 torsdag + 16-24
de øvrige dage.
b. Per har bestilt rengøring af toilet hver morgen. Resten klarer vi selv.
4. Madbilletter
a. Ole aftaler med restauranten.
5. Alkoholbevilling
a. Er indhentet. Ole laver en kopi, der ligger i hvert udsalg.
6. Nyt fra udvalg
a. Skivemødet. Er den 19. maj på havnen. Ungdomsafdelingen holder træning lørdag
formiddag + bemander en eller flere følgebåde til tursejlads. Claus er til stede i
klublokalet med kaffe og kage.
b. Skive Vandland. Der kom kun Christian fra hotellet. Vi konkluderer, at der ikke er en
fremtid i det projekt vi havde i tankerne og siger nej tak til pengene.
c. Forsikringer. Morten har fået alle lister og går nu videre med
forsikringsspørgsmålet.
d. Sejlertøj. Søren har fået et tilbud, Morten kontrollerer lige om han kan få et bedre.
Ellers køber Søren tøjet.
e. Per har haft møde med rengøringsselskabet. Det er aftalt, at vi 5 timers rengøring
pr måned. Og mindre om vinteren. Skal der rengøres extra skal det aftales med Per.
f. Masteskuret. Per arbejder videre på sagen.
g. Tovværkskursus. Der var 7 deltagere og godt humør.
7. Private både på græsplænen.
a. For at have sin båd stående på græsplænen skal ejer og besætning være
medlemmer af klubben. Brug af jollegaragen til privat udstyr skal aftales med
ungdomsafdelingen.
8. Hjemmesiden.
a. Martin spurgte om man kunne ændre hjemmesiden så tilmelding går direkte til
conventus med mulighed for betaling med det samme. Ale synes det var en god ide
b. Ole forsøger at få rettet mailadressen så mails går til de rigtige steder hen.

9. Vild med vand.
a. Arrangeres af Skive Søsportshavn den 9. juni. Vi gentager arrangementet fra
Skivemødet.
10. Limfjordkredsen har opfordret os til at meddele vores arrangementer til deres hjemmeside.
a. Vi har SparNord jollestævne. Arrangørerne melder tilbage til Limfjordskredsen.
11. Opdatering af infoskab.
a. Opslagsskabet er opdateret.
12. Dommerbåden
a. Der er pt ikke brug for en dommerbåd, så kapsejladsudvalget afgør om den
eventuelt skal i senere, hvis der kommer gang i kapsejladserne.
13. Næste møde
a. Mandag den 18. juni kl 19:00.

