Skive Sejlklub

Referat fra bestyrelsesmøde 23. maj2016
Tid:
Sted:
Deltagere:

Mandag d. 23.5. 2016
Klubhus
Fra bestyrelsen deltog:
Jytte Ransborg (JR)
Søren Poulsen (SP)
Henrik Mogensen (HM)
Søren Johnsen (SJ)
Ulrich Predelli (UP)
Gleen Riis
( GR)
Knud Erik Sørensen (KES)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde
Gennemgang af korrespondance.
Økonomi, regnskab og budget
4. Nyt fra udvalgene
Skive Festival
Evt.
Næste bestyrelsesmøde

Ad 1: Godkendelse af referater
Referater fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.
Ad 2: Gennemgang af korrespondance
Jytte orienterer kort om det tilsendte vedr. sejlsportsligaen.
Opsplitning i Selskabet og ligaforeningen. Der var lidt
usikkerhed om hvor meget klubben økonomisk kan hæfter for.
Udmeldelse af ligaforeningen kan ske 4 uger før årsskiftet.
Havnens dag d. 29.5 her er Skive ikke med i år. Der var ønske
om at vi kunne være med næste år.
Ad 3 – Økonomi, regnskab og budget.
Vi mangler stadigvæk kontingent fra nogle stykker. Henrik
sender rykkere.
Mobilpay aftalen skal underskrives Jytte kontakter Spar Nord.
De formelle papirer til banken vedr. bl.a. formandsskiftet skal vi
have på plads.

Skive Sejlklub
Ad 4: Nyt fra udvalgene.
Kapsejlads:
Der er ikke mange både tilmeldt onsdagskapsejladserne.
Der er ønske om at resultaterne kommer på hjemmesiden.
Udvalget mangler lidt hjælp til indberetning af resultaterne og
hjemmesiden. Udvalget kikker på sagen. Bestyrelsen er
indstillet på at bruge lidt penge til teknik hvis det kan løse
problemet
Tur sejlads:
UP mangler lidt input. Det blev lidt drøftelser og der kom nogle
ideer som UP arbejder videre med.
Arrangement:
Ingen punkter
Vinterliggeplads:
Jytte orienterede.
Ungdom:
Ønske om go pro kamera til optagelser på fjorden under
træningen m.m.
Bevilget. Betingelse at efter træning blive kameraet i
sejlklubben.
Der er også ønske om walkie tolkies til trænerne så de kan
snakke sammen. Det undersøges om de ikke kan bruge de
nye VHF´er.
Det skal pointeres at der ikke må ryges i nærheden at
gummibådene. Der har været et tilfælde hvor gløder har
brændt hul i presenningen. Kan også komme fra balkonen på
hotellet hvor gæsterne står og ryge. Forslag var om der kunne
sættes askebæger op på væggene på hotellets balkon.
Der fremkom ønske om indkøb af ny vire til ophal af
gummibådene. Bevilget
Der er et par trænere som mangler indgangskort til
klublokalerne. Henrik undersøger om vi har nogle aktive kort.
SJ. spurgte om sponsor af tøj til juniortrænerne. Det vil ikke
kollidere med vores sponsoraftale med SparNord.
SJ. Spurgte om man måtte bruge klubbens lokaler i forbindelse
med træningssamlingerne af E-jollerne før VM. EM. Nm og
DM. Bestyrelsen godkendte ønsket.
Materiel:
ingen punkter
Klubhus:
Ingen punkter
Hjemmeside:

Skive Sejlklub
Indbetaling af kontingent, leje at materiel giver forældrene
nogle problemer. Der var ønske om hjælp hertil. KE stiller sig
til rådighed.
Ad 5.
Vi mangler stadigvæk nogle hjælpere til Festivalen. Der skulle
være styr på indkøb, vagter, elektriker , frysere m.m.
HM sørger for byttepenge
Ad. 6
Ingen punkter
Ad. 7.
Næste møde d.20.6.2016 kl. 18.00 i klubhuset.

