Bestyrelsesmøde 9.9.2009 i Kragenæs.
Til sted: Knud Rasmussen Bent Hansen Søren Bender Bent Johansen Kim Kristensen S g Knudsen
Kasper Høyer Bjarne Pedersen Jan Larsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 17.8.2009.
Referatet blev godkendt.

3.Orientering.
BP: afslutningsdato for ungdomsafd. ej fastsat.
SB: Reoler er nu opsat i masteskur . Endvidere bliver arbejdet med mastekranen igangsat umiddelbart e er
Sejlerfes val og forventes færdig meget hurtigt derefter, specielt p.g.a. den forestående afrigning.
KR: Der arrangeres ingen afriggerfest. Standeren nedhales efter sidste bådoptagning d. 25.10.
Endvidere efterlyser KR ideer til mødeaktivitet i løbet af vinteren.
KK: sidste a enkapsejlads d. 15.9.2009.
Der er pæn deltagelse til Sejlerfestivalen.
SK: Attester på ungdomsledere er nu helt i orden.
Et oplæg til overdækning af flisearealer ved indgangen, mod P-pladsen blev beslu et at arbejde videre
med. I samme forbindelse foreslog BP at etablere ﬂiseareal mellem klubhus og campingplads.
SK fremlagde oplæg til, at forr.udvalg kan beslutte investeringer udover budgetterede omk. Besluttet at
indenfor 10 tkr. kan forr.udvalg disponere.
BH: Uklarhed om, hvilke forsikringsselskaber vi beny er l forsikring af klubbens ak ver m.v. (Trailere,
klubhus, følgebåde, ansvar m.v.) BH forsøger via kvitteringer at få et overblik til næste best.møde.
BH gjorde endvidere opmærksom på et regnskabsmæssigt behov for værdiansættelse af ak ver. BP
kommer med værdioplæg til næste best.møde på trailere og følgebåde, mens BJ ansætter værdi af
skolebådene.
BH opfordrer alle til at notere på kalenderen (opslagstavlen) hvorvidt arrangementer i klubhuset er
folkeoplysende. (Af hensyn l lskud).

KR. Guldborg Falster Bådelaug låner klubhuset 19.9.2009.

4. Oplæg til GF om klubhusudlejning.
Der foreligger ingen GF-beslutninger om regler for klubhusets udlejning.
En debat om regler udmøntedes i nedsættelse af et udvalg til at udarbejde et oplæg til næste best.møde.
Udvalget består af Stig Knudsen Søren Bender og Knud Rasmussen.

5. Oplæg til GF om udlejning af klubbåde.
Et udvalg bestående af Bent Hansen, Bent Johansen og Kim Kristensen udarbejder oplæg til næste
best.møde.

6. Vedtægter.
Udsat l senere.
7. Klubbladets fremtid.
SK: Forslag om at neddrosle klubbladet l fordel for hjemmeside endte med beslutning om, at der ind l
videre bibeholdes klubblad og hjemmeside! Kan tages op igen senere!

P.g.a. det fremskredne dspunkt blev resten af dagsordenen udsat l senere behandling.

For referatet: JL

