Dagsorden til bestyrelsesmødet den 19. august 2013 kl. 19.00 i klubhuset

Fremmødte: Kim, Flemming, Niels, John R, Grete
Afbud: Margit Caspersen, Steen Marillo
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Nyt fra formanden
DM er forløbet fornuftigt og planmæssigt. Sejlerfestivalen i september er aflyst.
3. Opsamling på DM i Folkebåde og Spækhuggere
John mener, at det er imponerende, hvordan klubben arrangerer dagene. Dette i kraft af
ressourcepersonerne, der arbejdede for klubben. Kim fortæller, at sejlerne især roste klubbens egen
mad.
4. Fremtidige stævner. Ressourcepersoner
Pt. er der ikke stævner i sigte. Klubben kommer til at mangle to i 2014, dette drøftes i
kapsejladsudvalget. Så klubben mangler stadig en ildsjæl til klubhuset.
5. Aktivitetsplan 2. halvår 2013
Det er tradition, at vi har en fællestur i pinsen. Det holder vi fast i, så medlemmerne ved hvornår det
foregår. Vi arbejder ud fra en skabelon omkring arrangementerne, som Flemming har med på
mødet næste gang.
6. Brugergruppe/ uddybning af Kragenæs Havn. IKHO –Interessegruppen for Kragenæs havn og
omegn.
Ved Johns R. hjælp har vi fået uddybet havneindløbet. Dvs. han kontaktede sandsugeren og prisen
blev oplyst. John R. skulle kontakte Nakskov havn, der mente at havneindløbet var dybt nok. John
målte vanddybden i havnehullet og ude ved indsejlingen. John udarbejdede en plan over havnen,
samt tilladelserne fra diverse myndigheder. Hvorefter arbejdet blev udført. Der er efterfølgende
holdt et møde vedr. havnen den 19 juli.
Gruppen består af en repræsentant for hver interessegruppe. John R. er der for sejlklubben og han
refererer til bestyrelsen.
7. Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen
Caning mener, at ferien var lidt for lang. Eleverne er på vej tilbage til klubben både her og andre
steder. Der sejles til den 24 september, hvor der holdes afslutning. Der ryddes op i masteskuret den
14 september, så optimistjoller og deres grej kommer frem i huset. Der skal sikres mod solsorte.
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8. Økonomi, årets stævner m.v.
Flemming orienterede omkring overskuddet på stævnet/ DM, der er rigtigt pænt. DFU –stævnet
giver også et lille overskud.
9. Ny materielplads
Der er et foreløbig ok. vedr. pladsen. Der holdes møde med Park og Vejchef Keld Jensen og
Flemming i det videre forløb. Projektfasen er fra juni 2013 og to år frem.

10. Eventuelt
Klubben vil arbejde på at promovere sig ift. nye medlemmer og lave et aftenarrangement. Flemming
koordinerer. Velkomstfolder skal udarbejdes af GS og sendes til bestyrelsen.
Klubblad. Hvad gør vi fremover mht. bladet/ hjemmesiden. Kim taler med webmasterne.
Flemming arbejder på kortlægning af medlemsudviklingen til næste møde.
Ref. GS
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