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 Til stede:  
 Tina Olsen  formand  

  Peter Hansen   næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Søren Therkelsen  best.medlem  

 Mikael Jensen        best.medlem  

 Kenneth Nielsen  juniorleder 

 Helle Svensson  suppleant 

 Sten Hansen  suppleant 

 Keld Pedersen  

 

Afbud: Per Munch (ferie) 
  

Referat 

Ad pkt.   1 Godkendelse af referat fra sidste møde - evt. udestående til opfølgning. 

 Referater blev gennemgået, drøftet og godkendt. 

 

 Undervisning (duelighedsprøve) – oplæg fra Tina følger 

 Keld Pedersen fungerer ikke som censor fra det nye år.  

  

 Udvikling af juniorafdelingen blev drøftet  - se pkt. fonde  

 

 De 2 piratjoller er under gennemgang for rep. Den røde minimum omkostninger. 

Den hvide kræver mere istandsættelse. Bla. bombeslag slidt – afventer pris på nyt 

 Kenneth følger op.  

 

 Forår 2015 – instruktørkursus – 2 unge fra juniorafdelingen tilmeldes. Pris ca. 

2600 kr. Kenneth sørger for tilmelding samt at søge eventuelt kommunalt tilskud 

til dette.  

 

Ad pkt.   2 Havnedialog – møde d. 1. december 2014 

 Sejlklubben er indkaldt til møde med havnen & bådlauget.  

 Mødets indhold blev drøftet og bestyrelsens holdning for dette klarlagt. 

 

 Penge fra MW2013 foreslås benyttet til 4 nye transportvogne, evt. sponsorer på 

vognene eksempelvis Fakta, Netto, Brugsen osv., få vind-/vejrmåleren til at virke 

med link til hjemmesiden/PC , flere bord-/bænkesæt, spil på havnen eller 2x 

webkamera til overblik af havnen for brugere  

  

 Fokus på MW fremover: 

 Ingen bordreservation på forhånd i telt 

 Evt. åben grill om fredagen op til kapsejlads dagen ”ta´ madkurven med” 

 Telt lørdag – plads til ca. 200 personer ved et fælles arrangement 

 Koncept med, hvad kan hver især deltage med – oversigt + med i annoncen 
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 Status ønskes på: 

 Mastekran 

 Grillhytter 

 Eventuelt skur til optimistjollerne – muligheder? Og hvordan? Omkostning hvem? 

 Tårn – varetegn? 

  

 Langelandske havne - Gratis overnatning Bagenkop Havn? 

 Evt. begrænset antal gratis overnatninger på Strynø? 

 

 Frihavnsordning – kommunetiltag?  

 

Ad pkt.   3 og 4 Evaluering Hjælperspisning & Standerstrygning 

 Hjælperspisning – 21 deltog - koncept fortsætter på samme måde i 2015. 

Arrangementet gik fint. 

 

 Standerstrygning – 41 tilmeldte – mad fra Ullerlund Dinner. Meget 

tilfredsstillende og god service. Arrangementet gik fint.  

 

Ad pkt.   5 Arrangementer 1. halvår 2015 

 d. 20. januar 2015 Evt. foredrag med Jørgen & Lulle Skaarup – Tina følger op 

 d. 14. februar 2015 Suppegilde incl. tøndeslagning (madhold pt. Keld, Karen?) 

  Peter: pris mad/undersøges 

  (Tina laver indbydelse, sendes medio januar) 

 d. ?. marts 2015 evt. foredrag om redningsveste mv. – Annejette følger op 

 d. 4. april &  

 d. 13. april 2015 Bådisætning 

 

 Bestyrelsen håber, at en lignende fællestur i starten af sæsonen bliver sat i gang. 

Turudvalget forespørges.  

 

Ad pkt.   6 Sponsorater, fonde - afdækning af klubbens behov/mål. 

 Michael har talt med XL-Byg. De har sponsoreret et bænksæt til terrassen. 

 Per forespørgsel hos Stark – status? 

 

 SFDS har bevilliget i alt kr. 25.000,- til indkøb af en Hobiecat T2 jolle. Overrækkelse 

af check ved reception på Hotel Troense d. 10. december kl. 10. Kenneth & Per 

deltager.  

 

 Tina går i gang med at ansøge mange flere fonde/banker om støtte til bla. 

restbeløb op til køb af Hobiecat, Rib følgebåd og udstyr til juniorafdelingen, som 

er klubbens første prioritet pt.  

 

 Ansøgning til Super Brugsen er afleveret ifht. ”projekt røde mønter”. Afventer 

svar. 
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Ad pkt.   7 Indkommen post. 

 Ingen post. 

 

Ad pkt.    8 Eventuelt 

 Keld fortsætter med arbejdet omkring udlån af klubhus 

 

 d. 10/12: Æbleskiver, gløgg, foredrag  – alt ok/Keld & Peter.  

 Tina sørger for køb af vingave til foredragsholder 

 

 Bianca 27 - 50 års jubilæum – d.5./6. august 2016 - frit lån af klubhuset  

 

 Husk punkt til næste bestyrelsesmøde:  

 opdatering af indmeldelsesblanket og procedure - Annejette 

 

Ad pkt.  13 Næste møde pt. ikke aftalt – afventer resultat af havnemødet d. 1/12.  

   Tina indkalder, når aktuelt.  

 

 Referent 

 Tina Olsen     


