Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet, der er en opsamling
på bestyrelsesmødet i august
tirsdag den 7. september 2021 kl. 19.00
I klubhuset, alle var mødt

1. Siden sidst/punkter til eventuelt
 Ingen punkter pt
2. Sejlklubbens nye projekter
 Nye sejlere på vandet Sejlklubben går med ind i finansieringen af
indkøb af udstyr, for mellem 75.000 og 150.000 kr. Der er en
tredje båd på vej hjem, så det bliver muligt at starte uddannelse og
instruktion i efteråret/foråret som planlagt. Ulrik Jørgensen og
Klaus Rasmussen
 Sikker Havn Der er ansøgt om en hjertestarter og 6 nye
redningsstiger i Tryg Fonden.
Der er bestilt 5 standere med redningskranse, der levers gratis og
hvor vi så skal supplere med bådshager, mobile stiger og
brandslukkere.
Projektbeskrivelsen færdiggøres med et samlet budget, med
hensyn til opfyldelse af kravene i Sikker Havn og lægges frem på
Sejlermødet den 26. oktober, Ole Nielsen og Ulrik Jørgensen
 El standere ved stensætningen Det er besluttet at udskyde den
faste opsætning af tre til fire nye el standere inklusive vand langs
stensætningen og i vinter nøjes med standeren ved B-broen,
suppleret med en midlertidig stander til brug under vinteropstilling
og klargøring af bådene, Kim Koldsø
Der etableres et skjul til ”bagagevogne”, ved hjørnet af B-broen
vinter, John Møller

 Lille havn og en trekant terrasse, Der kan laves 5 til 6 nye
pladser til mindre både ved at lave flydebroer eller broreoler i det
sydvestlige indre hjørne af A-broen og der kan laves en udvendig
trekant terrasse med skørter til langskibsfortøjning, hvor A-broen
deles mod syd og nord, det giver bedre adgangsforhold og plads til
bord/bænksæt. Projektbeskrivelsen færdiggøres med tilbud og
lægges frem på Sejlermødet den 26. oktober. Curt Conradsen og
John Møller
 Jollepladser og mastereol ved servicebroen, Der kan laves en
kombineret træbro og en smal flydebro med Y-arme, koblet
sammen med stensætningen, så der kan ligge 5 til 7 joller og
sættes bord/bænksæt om sommeren, samtidig med at det giver
basis for en ”mobil” mastereol med plads til 12 lange master om
vinteren. I kommende vinter kan de lange master lægges ved
læsejlet på terrassen ud for klubhuset. Projektbeskrivelsen
færdiggøres med tilbud og lægges frem på Sejlermødet den 26.
oktober, Ulrik Jørgensen og John Møller
 Jollepladser og jolleklargøring ved jolleslæbestedet, Der kan
laves en smal flydebro med Y-arme til 3 joller og en smal flyde
ponton til fortøjning ved klargøring af jollerne. Projektbeskrivelsen
færdiggøres med tilbud og lægges frem på Sejlermødet den 26.
oktober, John Møller og Klaus Rasmussen
3. Hvor er vi med overvågning af Sejlklubben
 Punktet er udsat til bestyrelsesmødet den 2. november, Henrik
Nygaard og Poul Andersen
4. Hvor er vi med forslaget om ny model for arbejdsbidrag
 Der laves en objektiv beskrivelse af mulighederne, som tages med
på Sejlermødet den 26. oktober, hvorefter det besluttes om der
skal holdes en ekstraordinær generalforsamling, Poul Harbo og
Henrik Nygaard
5. Plan for manglende aktuelle arbejdsopgaver
 Skørter på enden af A-broen, monteres senest inden sæson
2022, tovholder mangler
Skørt på indersiden af service broen monteres senest inden sæson
2022, tovholder mangler

 Skjul/læ ved betalingsautomaten, det laves i en let version træ
som klubhuset inden sæson 2022, Sten Andersen
 Eftermontering af luftslanger, er under planlægning og fosøges
gennemført på efterårets arbejdsdag, John Møller
 Vejledning til miljøstationen og justering af tænd/sluk
funktionerne, samt en balje til rent vand skylning, udarbejdes
inden sæson 2022 i samarbejde med Kim Koldsø, Ulrik Jørgensen
 Flytning/udvidelse af affaldsskjulet, laves inden sæson 2022,
John Møller
 Vejledning til mastekran og kursus i sikkerhed, gennemføres
den 16. og 21. september for at give deltagerne en ”autorisation”
til at bruge kranen inden efterårets optagninger, Ulrik Jørgensen
og Henrik Jacobsen
 Skiltning, skiltning og informations plancher og pjecer, skal
opdateres inden sæson 2022, nu hvor vi har næsten styr på alle
havnens faciliteter, Curt Conradsen og Jan Johansen
6. HAVSU mødet 6.september
 Der var flere spørgsmål på dagsordenen, der kræver afklaring,
punktet tages derfor først op på næste bestyrelsesmøde, Jan
Johansen og Henrik Nygaard
7. Arbejdsdagen den 6. november
 John Møller fremlage en 25-30 punkts plan for arbejdsdagen med
baggrund i et forberedende møde i Havneudvalget.
Planen blev gennemgået og justeret og udsendes snarest til
medlemskredsen, som inspiration til deltagelse i opgaverne, John
Møller
8. Eventuelt, herunder næste møde
 Sæsonafslutning, jubilæumsfest og Julefest den 27. november, der
skal snarest laves en endelig plan for ”forplejning og
underholdning” men bestyrelsen er enig i at der skal leveres
middag og underholdning, primært finansieret af klubben som tak
for og bidrag til fællesskabet, eget bidrag er ca. 100 kr. pr
deltager.
 Fredagscafe skal startes, der er så mange ting vi bør drøfte med
medlemmerne, ligesom korte hyggelige cafe aftener giver et godt
socialt miljø, klubben giver kaffen.

 Der skal afholdes et Sejlermøde den 26. oktober for at få
medlemmernes holdning til de ovenfor nævnte punkter og i forhold
til behovet for en ekstra ordinær generalforsamling inden jul.
 Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 2. november, med mindre
der kommer et aktuelt behov.
Henrik Nygaard

