Bestyrelsesmøde den 7. apr. 2015 (referat nr. 8)
Deltager: Einar, Morten, Bent, Steffen og Jørgen
Fraværende: Claus og Jette
Referat: Jørgen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat generalforsamling d. 26/2 og Konstitueringsmøde 26/2 / Dagsorden 2
2. Fordeling af udvalgene
3. Post, herunder også digital post
4. Orientering fra udvalgene
5. Økonomistyring/medlemsstatistik :
6. Orientering FBL og fællesmødet (tidligere på aftenen)
7. Evt.
8. Næste møde og evt. øv. Mødedatoer
Ad 1. Bent og Steffen påpegede begge, at de gerne havde set, at de var blevet indbudt til det konstituerende møde. Ennar gav dem ret i dette og sagde, at det beklager han.
Referater fra generalforsamling blev godkendt og referat fra konstitueringen blev godkendt.
Ad 2. Fordeling af udvalg venter til næste møde.
Ad 3. Henrik Jacobsen er tilmeldt målerkursus (kapsejladsudvalg)
DGI kommer hertil og spiller petanque den 19 juni.
Dansk sejlunion holder generalforsamling
Der er udsendt kontingentopkrævning til medlemmerne. I alt 330.800 kr. (hvis alle betaler).
Ad 4. Aktivitetsudvalg:
Der er standerhejsning den 18 apr. Kommer på hjemmesiden.
Rengøring af klubhus den 25. apr. Fra kl. 9.00. Kommer på hjemmesiden.
Ad 5. Kontingent er udsendt – se under punkt 3.
Ad 6. Vil gerne have et møde med Poul Dinesen og Flemming Tidemann vedr. nyt hus til opbevaring
af kajak mv. Foreslået mødedato mandag den 5. maj.
Einar følger op på rengøring af toiletter.
Vil undersøg om det er muligt, at få noget til at tørre hænder på toiletter, der er bedre end de
blæsere, som vi har i dag og ikke koster en masse penge.
Ad 7. Jørgen har ikke modtaget nogen respons fra ungdomsafdelingen vedr. medlemmer, i forbindelse
med opkrævning af kontingent. Steffen tager kontakt ungdomsafdelingen.
Ad. 8. Næste møde mandag den 5 maj. Hovedpunkt det ny skur til opbevaring.
Jørgen udenfor referat: Kan vi tage fordeling af udvalg ved samme lejlighed?
Referent: Jørgen Sandager

