Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2016 kl. 19.30.
Deltagere fra bestyrelsen: Erik, Niels, Per, Pernille, Thomas, Eva og Johannes.
Fra udvalg: Anders og Susanne.
Udvalgene var ikke inviteret, dog var Anders med da der skulle tages stilling vedrørende terrassen.
Mødet var et konstituerende bestyrelsesmøde hvor poster/ansvarsområder blev defineret.
1)
2)
3)
4)

Velkommen til de nye i bestyrelsen. Thomas og Eva.
Næstformand: Erik blev valgt til næstformand.
Søhesten: Anette Hjuler er ansvarlig redaktør sammen med Susanne og Rud.
Hjemmesiden: Susanne vil fremover bestride posten som hjemmeside ansvarlig. Der vil
være hjælp at hente hos Erik og Per m.fl.
5) Klubhus/kabyssen: Per og Anders. Anders fremlagde forslag til økonomi for en ny terrasse. Med de to sponsorater fra FOG fonden, så vil klubben skulle betale ca. kr. 10.000,for at få lavet en ny terrasse. Dette beløb blev bevilget.
Det blev besluttet, at terrassen skal føres længere nordpå, frem til hegnet, men ikke længere sydpå end flugten med klubhuset.
Det blev besluttet at rampen venter til næste år, 2017. (Efterfølgende har Henrik Madsen
sagt at han gerne vil stå for rampen i 2016. De involverede personer bedes snakke sammen og finde en løsning på hvad der skal gøres, og herefter orientere bestyrelsen)
6) Ungdomsudvalg: Linda og Niels kører ungdomsafdelingen. Det er Niels der deltager i
møderne.
7) Seniorudvalg: Eva. Eva undersøger hvad der kan gøres for at aktivere kølbådssejlerne.
8) Materielforvalter vand: Thomas evt. hjælp fra Jesper. Thomas har således ret/pligt til at
sikre sig at klubbens materiel bliver behandlet forsvarligt af brugerne. Fortøjning af RIBs
m.m. Føring af logbog.
9) Materielforvalter land: Per i samarbejde med Anders.
10) Presseansvarlig: Rud
11) Annoncer: Rud og Anette står for annoncer til Søhesten.
12) Sekretær: Susanne.
13) Sikkerhed: Eva er tovholder. Rollen og hvad den indebærer er et nyt emne som skal
hjælpes i gang. (Det er fint med en ”myndighed” i klubben der kan slå ned på sikkerhedsovertrædelser.)
14) Uddannelse: Kurser mm fremgår af aftalerne i budgettet.
15) Kajakudvalg: Pernille, Lars og måske Michael. Pernille nyt nummer: 50 73 05 00
16) Planlægning af møder fremover: Planlægningskalender medsendes dette referat.
17) Vigtige datoer i løbet af året: Se planlægningskalender pkt. 16.
18) Klubmodulet. Medlemmer: Per
19) Klubmodulet. Regnskabet: Erik og Annette Rasmussen.
20) Klubmodulet. Hjemmesiden: Se under pkt. 4.
21) Organisationsplan: Johannes laver oplæg til en organisationsplan.
22) Klubbens Wi-fi forbindelse: Per snakker med de gode mennesker der installerede systemet.

23) Forsikringer: Erik snakker med Knud.
24) Sejladsudvalg. Eksterne stævner: Johannes
25) Onsdagssejladser: Der mangler en ansvarlig. Johannes har tjansen indtil en ny overtager.
26) Aktivitetsudvalg. Karsten Frese.
27) Teknisk udvalg: Anders Bilde-Sørensen.
28) Klubmåler: Per Henriks.
29) Andet.: Niels orienterede om et nyt sponsorat på en ny J70 med trailer. Bestyrelsen besluttede at Niels skulle melde tilbage og sige, at det vil klubben med glæde og taknemmelighed tage imod. Niels lovede at komme med en plan for hvorledes at klubben vil bemande og bruge en ny J70.
Klubbens 50 års jubilæumsbøger er nu sat til salg for kr. 50 pr. stk.
Næste møde hvor udvalgene også deltager. 17. maj 2016.
Johannes
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