Bestyrelsesmøde torsdag den 14.6.2012. kl. 19.00.
Fremmødte: Knud, Margit, Flemming, Søren, Kim, Svend, Kurt, Grete
Ikke fremmødte: Mike
Dagsorden
1. Skolebåde (Knud)
Der er sat mast på den ene, men bådene er ikke rigget til. Knud vil sammen
med et par hjælpere klargøre bådene. Bestyrelsen overvejer at sælge Freja
(den blå).
2. Orientering om H-bådestævne den 9-10-11 juni (Knud)
Forplejningen var i top fra morgen til aften. Der var 15 både tilmeldt og for
sejlere og hjælpere var der ca. 75 personer i klubhuset. Flemming kommer
med en opgørelse over dagene. Sparlolland var hovedsponsor. Da det var
professionelle sejlere, var de meget på vandet og der er positive
tilbagemeldinger.
3. Aktivitetsudvalget (Knud)
Pinseturen gik fantastisk og vi havde mange hyggelige timer sammen.
Næste arrangement er Sankt Hans aften, lørdag den 23. kl.18:00 i samarbejde
med campingpladsen og Borgerforeningen. Der tændes op i grillen og
medbragt mad kan grilles. Øl, vand, vin, kaffe og æbleskiver kan købes til
rimelige priser.
Baltic sailing. Den 23.juni, der er pt. ingen tilmelding. Tilmeldingsfristen er
20.6.
Grillaften den 13.7.
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4. Travelift. Udvalg i videre arbejde (Søren)
Det er et rimeligt stort projekt, når vi ikke har klare udmeldinger fra
samarbejdspartnere. Vi lader projektet ligge indtil videre. Vognen i Køge er
desuden solgt.
5. Medlemsblad i papirform. Hvem hjælper Stig. GS skriver på nettet (Grete)
Aktivitetsprogram skal med i bladet, 1 juli til nytår. Kim skriver om stævnet og
GS lidt mere om Agersø. GS skriver til Stig om udsendelse af blad.
6. Nettet. Ajourføring/ udvidelse af menubjælken ”Bestyrelse og udvalg”
(Flemming)
Ole Trane skal slettes fra Kapsejladsudvalget- sedlen. Vi skal have taget nye
billeder til hjemmesiden.
7. Isætning af både forår 2013 (Søren)
Havneudvalget, Mike, Knud, Søren, Flemming taler med havnefogeden
omkring tidsfrister for isætning af både og ensretning af regler for Den grønne
pier og Stejlepladsen. Andre emner kan samtidig drøftes.
Søren laver to dato- forslag, hvor medlemmerne kan skrive ønsker på isætning
af både – forår 2013.
8. Opbevaring hos William (Mike)
Knud og Flemming kontakter William.
9. Opdatering af lejeaftale vedr. skolebåde (Mike)
Udsættes til næste møde
10.Regler vedr. Generalforsamlinger (Mike)
Udsættes til næste møde
Evt. Oprydning af Lille kontor og garderobe. Redningsveste lægges i depot i
plastkasser. Svend ser på mål af kasser, så de kan stå på hylderne. Flere i
bestyrelsen klarer det i løbet af nærmeste fremtid. Der er ryddet op i
masteskuret.
Flemming har set på skabet og bestiller det.
Knud aftaler med Mike, hvornår næste møde holdes.
GS 
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