Bestyrelsesmøde torsdag den 19.4.2012 kl. 19.00
Dagsorden og referat

1. Priser i Kragenæs havn (Mike)
Formanden har fået flere henvendelser fra klubbens medlemmer, som har gjort opmærksom
på de relativt høje havnepriser i Kragenæs Havn. Det er bekymrende, at flere medlemmer er
de senere år er flyttet til andre havne bl.a. p.g.a. prisniveauet i Kragenæs. Kassereren
undersøger prisniveauerne på LF med henblik på en evt. nærmere drøftelse med havnefoged
og havnechef.
2. Kapsejladsudvalget (Mike)
Bestyrelsen drøftede sammensætningen af kapsejledsudvalget, som fremover udgøres af Kim
Elmegaard (ansvarlig), Knud Rasmussen, Flemming Caspersen, Stig Knudsen, Kim Kristensen og
Jan Larsen. Udvalgets sammensætning vil også fremgå af KS’ hjemmeside.
3. Isætning af både i maj pga. vejrliget (Søren)
Formanden undersøger mulighederne for to søsætningsdatoer i foråret. Der var ikke tilslutning
til én sen isætningsdato
4. Oprydning i klubhus, masteskur og sejlerskolens både (Mike)
Skolebådene er klargjort og søsat. Master forventes sat på inden standerhejsningen. Der
afholdes fælles arbejdsdag torsdag den 10. maj 2012 fra kl. 15.00 til kl. 21.00 (efter evne)
omfattende klubhus, masteskur og skolebåde.
5. Ens priser for både ved optagning og isætning (GS)
Pris efter vægt er fastsat af kranfirmaet og vil også fremover være gældende.
6. Fra sidst: tidsplan for offentliggørelse til Generalforsamling
Det foretages de nødvendige forslag til justering af klubbens vedtægter.

7. Varmepumpen (Søren)
Varmepumpen gennemgås af Søren og Flemming Sørensen med henblik på etablering af
fjernbetjening via mobiltelefon.
8. Fra sidst: Regelsæt for skolebåde
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Fra sidst: Standerhejsning - taler osv
Det har ikke været muligt at finde en taler udefra til årets standerhejsning, hvorfor formanden
naturligt påtager sig hvervet. Efter standerhejsning er der traditionen tro fælles tur til Dybvig
på Fejø, hvor den medbragte frokost kan nydes.
10. Klubblad - udgivelse og ansvarlig
Klubbladet er lagt i hænderne på redakteur Stig Knudsen og Grethe Schiesewitz. Formanden er
ansvarshavende.
11. Eventuelt


Fælles arbejdsdag lørdag den 1. september 2012



Nordkajen i Kragenæs indvies officielt i maj/juni 2012, dato følger



Prisen for klubstanderen er fastsat til kr. 80,-



Aktivitetsplan for resten af 2012 er klar og lægges på KS’ hjemmeside



Der udpeges et kranudvalg med opgave at undersøge økonomi og evt. placering af
travelift i Kragenæs Havn

Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset torsdag den 24. maj 2012, kl. 19.00 - 21.00.

Ref. FLCA 

