Skive Sejlklub

Referat fra bestyrelsesmøde 28.
November 2016
Tid:
Mandag d. 285.11.2016
Sted:
Klubhus
Deltagere: Fra bestyrelsen deltog:
Jytte Ransborg (JR)
Søren Johnsen (SJ)
Ulrich Predelli (UP)
Knud Erik Sørensen (KES)
Henrik Mogensen (HM)
Søren Poulsen (SP)
Michael Møller tovholder for ligasejlerne samt Klaus Rønn for de unge
sejlere, var inviteret med til mødet vedr. deltagelse i LIGAEN.
Fraværende:
Glenn Riis
( GR)

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

Godkendelse af referat fra seneste
bestyrelsesmøde
Deltagelse i LIGAEN eller udmeldelse
Vild med vand.
Forespørgsel fra Hjerteforeningen
Maritime drømme 2.
Evt.
Næste bestyrelsesmøde

Ad 1: Godkendelse af referater
Referat fra sidste møde godkendt.
Ad 2:
Klaus Rønn talsmand for det unge hold oplyste at de unge
kunne sejle alle sejladser og ved flere hold ville de også gerne
deltage.
Klaus kom med følgende forslag.
1. Sejlklubben betaler og de deltager i arbejdet med festivalen.
2. De skaffer selv sponsor som en del af betalingen men så vil
de også sejle alle sejladser.
Hvis der bliver 2 hold vil de gerne sejle forårssejladserne.
SP oplyste at Mads Dolberg gerne ville stillet et hold hvor SJ
var en af deltagerne.

Skive Sejlklub
Mads Dolberg var ikke til stede så han blev ringet op for at få
bekræftet/afkræftet om han kunne stille med et hold. Der
kunne ikke samlet et hold.
Konklusionen: Vi melder os ud af ligaen. For få deltagere til en
stor udgift.
Jytte foretager udmeldingen.
Ad.3
Sejlklubben har fået en invitation til en et møde. Jytte har sagt
ja tak og foreslået at man bruger sejlklubbens lokaler
Ad. 4
Hjerteforeningen arrangere en Nytårs March og forespørger
om de kan låne vores lokaler eller om sejlklubben ville sælge
pølser /varm suppe og tjene lidt på det.
Vi tilbyder at de kan låne det lille køkken og jollegaragen.
Ad. 5
Sejlklubben har fået en invitation til Maritime drømme 2.
Jytte deltager
Ad 6.
Kurt Jensen (opsynsmand vinterpladsen) var kommet og
spurgt om bestyrelsen lige havde 2 min. så ville han gerne lige
snakke med os.
Vedr. Vinterliggepladsen havde Kurt følgende ønsker.
Opfyld (udvidelse af vinterliggepladsen hen foran Jyttes bolig.
Vi mangler pladser.
Udvidelse af mastehuset.
Vi mangler også en eller 2 mastevogne.
Hjemmesiden skal rettes til vedr. vinterpladsen med de rigtige
navne og telefonnr.
Kurt nævnte også problemet med forsikring (ansvar) på de
både som ikke er i vandet/ fjernelse.
Bestyrelsen tager Kurt´s ønsker op på et af de kommende
bestyrelsesmøder.
Ad. 7
Næste møde er d. 9.1.2017 kl. 18.00 i sejlklubben

