Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag 12.5.2014 kl. 19.00 i klubhuset

Fremmødte: Flemming, Lars, Niels, Dorte, Jørgen, Per, Grete
Afbud: Margit

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden
Flemming varetog standerhejsningen og holdt en kort tale. Der blev serveret portvin og sherry og
alle ønskede hinanden god sommer. Næste år vil tidspunktet være kl. 10
Øhop den 13 september er aflyst. Det vil sandsynligvis blive i 2015. Der er møde d. 14.5, hvor
Flemming deltager.
Der skal være stævner i 2015 i Østdanmark.
3. Havneudvalg og kontakt med IKHO
Der arbejdes på projekterne, men der er forskellig opfattelse af projektets udformning. Flemming
vil repræsentere Kragenæs sejlklub og tage kontakt til havnefogeden.
Det er yderst problematisk, at havnehullet ikke er uddybet, så mange sejlere hverken kan komme
ind eller ud. Da forholdene er som her, må man påregne, at der uddybes hvert år. Der holdes
møde med havnemesteren den 3 juni.
4. Aktivitetsudvalg
-

Reparation af inventar
Ordnes på arbejdsdagen

-

Evaluering af bådisætning
Punktet udsættes til næste møde.

-

Højvandssikring
Arbejdsgruppe: Jørgen, Per, Flemming og Claus arbejder videre med projektet.
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-

Elsystemet i klubben
Der har været problemer med nogle af husets elgrupper. Vores system skal mærkes rigtigt op.
Lars og Flemming ser på det.

5. Kapsejladsudvalg og udvalg for egne stævner
-

Tilmeldinger pinsetur
Der er pt. kun 1 tilmeldt.
Ole Thrane og Bent Johansen vil gerne deltage i kapsejladsudvalget

-

Våbentilladelse for startpistol
Der søges til to medlemmer.
Fællesture hører under aktivitetsudvalget.

6. Ungdomsafd/sejlerskolen
-

Skolebåden Freja
Båden skal ordnes inden den sættes i vandet.

-

Nye ungdomsmedlemmer
Der er eleverne fra sidste år, samt nogle nye, så Niels forventer ca. 14 medlemmer.

7. Materieludvalg
-

Nye joller til ungdomssejlerne
Der er 7 optimist- og 3 terajoller. Samt 3 optimistjoller i sigte.

-

Ny tekst til bådtrailer til optimistjollerne/ transportvognene
Flemming taler med Produktionsskolen.

8. Status presse- og web/ hjemmeside
-

Lars, Flemming og Grete holder et lille møde i næste uge om dette.

9. Økonomi
-

Økonomi i det enkelte udvalg
Udvalgene skal tænke på resten af året og overveje næste år. I år sendes regningerne til
Flemming, der dækker vores udlæg.

10. Arbejdsdagen den 24 maj 2014. kl. 8.30
-

Flisehold – trailerhold – male borde/bænke – rengøring terasse/grill

-

Adviser medlemmerne på mail. Tilmelding Lars: larsmalle@gmail.com
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11. Velkomst nye medlemmer
-

Velkomstfolder
Grete sender oplægget fra sidste år til bestyrelsen .Opslagstavle ude.

-

Bekræftelse af indmeldelser
Formanden skriver en velkomsthilsen til medlemmet.

12. Henvendelser til klubben
-

Håndtering af samme
Der skal svares hurtigt på alle henvendelser.

13. Klubmiljø
-

Drøftelse

Vi forventer en ordentlig tone og gensidig respekt. Det vil vi i bestyrelsen arbejde på, hvor vi har
en god tone og et godt samarbejde.
Evt.
Ref. Grete
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