Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 113 fra bestyrelsesmøde afholdt den 4. januar 2016

Til stede:
Tina Olsen
Peter Hansen
Anne-Jette Nielsen
Per Munch
Søren Therkelsen
Mikael Jensen
Kenneth Nielsen
Helle Svensson
Sten Hansen
Afbud:

formand
næstformand
best.medlem (kasserer)
best.medl. referent
best.medlem
best.medlem
juniorleder
suppleant
suppleant

ingen

Ad pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde - evt. udestående til opfølgning.
Godkendt
.

Ad pkt. 2

Maritim weekend 2016 - videre forløb (møde 11/1 2016 Havnekontoret)
- Hovedkapsejlads
- Klubbens tiltag
Referat fra sidste møde med Havnen samt oplæg til møde 11/1 2016 blev
drøftet.
Sejlklubben vil stille med 3-4 mand efter ønske og deltage med
hovedkapsejladsen lørdag + optimistsejlads søndag.
Alle aktiviteter som øl, pølser, kaffe og kage skal samlet et sted, og det
samlede overskud/underskud skal deles lige mellem de deltagende
klubber.

Ad pkt. 3

Foredrag den 20/1 2016 - BIANCA 27
- alt ok.
- Hvem bager kage?
Sten og Peter spørger hjemme om bagning.

Ad pkt. 4

Planlægning suppegilde/tøndeslagning februar 2016 – dato?
- Hvem laver mad? kage?
- Hvem køber tønde mv.
- Spisning aften
"Suppegilde" ændres til "90 års fødselsdagsfest"

Ad pkt. 5

Planlægning standerhejsning/generalforsamling/fest – dato?
- Nuværende bestyrelsesmedlemmer fortsætter?
- Kontingent (hj.side/email=?)
- Spisning aften
Dato for standerhejsning blev sat til lørdag 16. april kl. 14
med efterfølgende generalforsamling kl. 15.
Det blev aftalt, at man på næste møde drøfter spisning om aftenen.
På valg er Søren, Per og Sten.
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Ad pkt. 6

90 års fødselsdag Rudkøbing Sejlklub
- fejres hvornår og hvordan?
Fødselsdagen fejres på dagen den 18. marts.
Der bestilles udefra - Tina forespørger.
Underholdning/indlæg:
Helle spørger "Snitteklubben" om de vil komme med indlæg om gamle
dage i sejlklubben - evt. et par røverhistorier !

Ad pkt. 7

Vinduer Jollehus?
Per spørger Flemming "Sommerlyst" om han vil tage tilbud hjem på nye
vinduer i hele Jollehuset.
Derefter vil Søren sørge for at søge penge for klubben til vinduerne.

Ad pkt. 8

Sponsorater, fonde
- videre forløb.
Anden sponsoraktivitet.
Juniorafdelingen ville gerne have en Ribbåd med 15 HK motor samt
klapborde til Jollehuset.

Ad pkt. 9

Juniorafdelingn
- KN/MJ
- forårsklargøring/bænke i hus.
Den røde Piratjolle ønskes sat til salg. Dog først til foråret, da klargøring er
nødvendig.

Ad pkt. 10

Indkommen post.
Ingen post.

Ad pkt. 11

Eventuelt
Der er store standere på lager til standerhejsningen.
Forslag til generalforsamlingen
- oprette en Facebook-side og træde ud af Dansk Sejlunion.
At træde ud af Dansk Sejlunion vil give problemer for alle de medlemmer,
der er forsikret i Codan + Tryg, som giver rabat til de kunder, som er
medlem sejlklub, som er godkendt og medlem af Dansk Sejlunion.

Ad pkt. 12

Næste møde

mandag, den 7. marts kl. 16.30.

Referent
Per Munch
NB!

Vedtægtsændring fra sidste generalforsamling om elektronisk opkrævning

skal snarest ændres på hjemmesiden + som opslag i klubhuset.

