
Bestyrelsesmøde torsdag den 01.september

Referent: Glenn Ludvigsen

A) Referat godkendt uden bemærkninger 
B) Diplomsejlerskole, alle var blevet godt inspireret i forbindelse med besøg af DSU og HBS vil 

arbejde ud fra ideerne bag Diplom sejlerskole og der vil blive hængt plakater op i magasinet 
hvor eleverne kan blive krydset af !

C) Bådhustaget er utæt og skal repareres FB sørger for mandskab til at udføre denne opgave og er 
torvholder på opgaven 

D) Rengøring : Messen / Bad / Magasin  Vi mangler en Sauna formand som har sin daglige gang i 
omklædningen og som gerne vil tage ejerskab af denne opgave, Peter Morgenbader kom forbi 
og fik opgaven !! og accepeterede. Magasinet døjer med lidt fugtproblemer.. vi mangler 
luftkanaler.. luften kommer fint ind af de store porte men kommer ikke rigtig ud igen !Bjarne  n 
kigger på en simpel løsning.

E) Åbne Jyske mesterskaber i Wayfarer er den 24-25 sept. Der mangles folk til Følgebådede..ellers 
er der styr på det/eller det bliver der..

F) Begrænset deltagelse af bestyrelsen, så der blev ikke drøfte yderligere under dette punkt,dog 
kommer der en del punkter under aktuelt som har med udvalgene at gøre..

G) Vi bevarer opgave listen og der arbejdes ud fra den og når en opgave er fuldført slettes den!
H)  Klubmesterskab der tales om evt. Samlet event med alle bådtyper og surfer & kiter. Ikke 

yderligere drøftet.. Henrik Fuhr havde evt en idee..  hvem taler med Fuhr omkring dette ??
I) Økonomi..Reglen med indkøb for over 1000,-dkr skal oveholdes, der skal navn og udvalg med 

på regningen. og handles der for større beløb så skal det godkendes i bestyrelsen og vi skal 
hjælpe Nils med denne post så det bliver nemmere at have overblik 

J) Bestyrelsens organisering og arbejde + EVT 
Surring af både på pladsen.. der gives frit spil til bådpladsudvalget om at udføre denne opgave 
som sortere under Finn B.. de længe ventede låse til bådhuset monteres inden mandag den 
05.09.2011, vi har for mange penge stående derinde i både og surfgrej ! Motorerne monteres på 
bådene med låseskruer så de ikke lige kan stjæles,vi har planer om at male motorerne ”hjælme” 
så de ikke er så attraktive at stjæle, det gør andre sejlklubber, Glenn er torvholder. Indretning af 
Bådhus med surfreoler / vogne som kan trækkes helt ned til vandet..  Aktion Bjarne,Glenn; 
Søren C mødes med bådhusudvalget og planlægger. Afmærkning af havpool.. den er livsfarlig 
og under mødet skrev Finn B ind til kommunen vi håber på hurtig respons fra dem !!  kontigent 
! stor overophedet debat omkring hvorvidt der kunne gives kontigent nedsættelse  hvis man 
meldte sig ind sent på året, helt klart ikke enighed i bestyrelsen ! men indtil videre betales 
kontigent 1 x årligt og til det fastsatte beløb, det gælder både morgenbadere og medlemmer i 
sejklubben! Vi ska inden general forsamling i November have lavet et forslag omkring evt. 
Familie medlemskab.. dels fordi vi har rigtig mange familier som betaler forholdvis højt 
kontigent og dels fordi det vil kunne give os mere tilskud fra kommunen hvis vi får flere 
medlemmer !! Ting forsvinder fra Teknik rummet og fra køleskabet.. regler er MEGET simple.. 
er der navn på er det ”Navnet” der ejer varen ??  Ellers langt møde som sluttede først over kl. 
23.00.


