Referat fra bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 26. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede:

Flemming, Margit, Niels, Per, og Jørgen

Afbud:

Grete, Dorte og Lars

Referent:

Margit

Dagsorden:
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til mødet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes
3. Nyt fra formanden
Kragenæs Sejlklub har afgivet høringssvar i forbindelse med projektet om etablering af ny
Storstrømsbro. Sejlklubben opfordrer til sikring af så frie gennemsejlingsforhold som muligt.
Lukningen af Masnedsund for gennemsejling af sejlbåde er klubben principielt imod.
4. Gennemgang af opfølgningspunkter
Bestyrelsen foretog en gennemgang af opfølgningspunkter fra tidligere møder. Bemærkninger er
tilføjet de enkelte punkter.
5. Præsentation af ny hjemmeside og godkendelse heraf
Punktet blev udskudt til næste møde.
6. Aktivitetsplan 2015.
Efter små justeringer blev aktivitetsplanen for 2015 godkendt. Planen udsendes som e-mail til
klubbens medlemmer og lægges på hjemmesiden.
7. Forretningsorden.
Udkast til ny forretningsorden blev drøftet. Fremlægges til endelig godkendelse på næste
bestyrelsesmøde.
8. Generalforsamling 2015, drøftelse
Plan for generalforsamlingens afholdelse godkendes på næste bestyrelsesmøde.
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9. Kort status fra


Havneudvalg
Kystdirektoratet behandler projektet p.t.



Aktivitets- og klubhusudvalg
Intet nyt p.t.



Kapsejladsudvalg
Termin for Fejø Rundt Open fastholdes, d.v.s. første lørdag i september.



Ungdomsudvalg
Intet nyt p.t.



Materieludvalg
Mastestativ er overdækket.



Presse og Web/Hjemmesideudvalg
Formanden og Lars har holdt møde vedrørende udformning af ny hjemmeside.



Økonomi, medlemsstatus og fremtidige takster
Resultatet for 2014 forventes at være acceptabelt. Kassereren har ajourført medlemslisten.
Tilbagegangen er stoppet som følge af udvidelsen af ungdomsafdelingen. Der overvejes mindre
kontingentforhøjelser i 2016.

10. Eventuelt
Intet.

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:


Reparation af inventar - Dorte aftaler med Per Clausen om reparation af bordenes kanter.



Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Aktivitetsudvalget



Elsystem i klubhuset - Lars ser nærmere på badeværelset



Forsvunden trailer - Formanden politianmelder og efterlyser i øvrige klubber



Udarbejdelse af velkomstfolder - Grete har udsendt udkast til folder. Tilbagemelding til Grete



Indhentning af tilladelser til ny materielplads - Formanden rykker løbende



Havneregulativ - link på hjemmesiden - Lars laver et direkte link
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Sponsorer og annoncører lægges på hjemmesiden - Lars



Maling af overdækket terrasse i 2015 - Aktivitetsudvalget



Nøgleskab - kroge i stedet for nøgleskab - Formanden har påtaget sig opgaven



Ny model for fællesturen i pinsen 2015 - Aktivitetsudvalget



Ankerbøjer skal i vandet i 2015 - der er et banekort, vi kan bruge - Materieludvalget



Havvindmøller i Smålandshavet – Formanden følger sagen tæt



Aftaler om vinteropbevaring - Formanden fornyer om nødvendigt aftalerne med Lolland
Kommune



Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget



Højvandssikring 2015 - Formanden færdiggør skitse med henblik på udarbejdelse af
budgetoverslag



Overdækning af mastestativ - Materieludvalget



Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer
iøvrigt



Støtteforening - Overvejes nærmere



Klargøringssted joller - Niels kontakter William



Gastemedlemsskab - Faste gaster, som deltager i klubaktiviteter skal tegne gastemedlemsskab



Vedtægtsændringer - Skærpelse af udmeldelsesbestemmelser er nødvendig



Klubstanderordning - Overvejes nærmere
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