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1. Ingen bemærkninger til sidste møde
2. Aktivitetsudvalget
– Sommerfest/dansefest den 19. august 2016
Der er pt. tilmeldt 53. Fin menu med velkomstdrink er aftalt med Jacob, og musikken
er på plads (betales af klubben). Fremadrettet aftales budgetrammer altid på forhånd
med bestyrelsen.
– Der bliver ingen tursejlads i august pga. trængsel af andre arrangementer.
– Efterårsprogram lægges i den kommende uge og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

3. Kabysudvalget
Der har været protester mod de nye reservationsregler. Jacob har frie hænder til at få det
til at glide.
Kun medlemmer kan reservere plads i Kabyssen – selvfølgelig!
Ang. større arrangementer: Det tages op på næste bestyrelsesmøde.

4. Præsentation af ny kollektion af klubtøj
Janne og Susanne har gjort et stort forarbejde med at finde producent og passende modeller til en kollektion af klubtøj. Forslaget blev præsenteret for bestyrelsen.
Prisen for den samlede kollektion i en række farver og modeller er kr. 25.000.
Skal kollektionen fornyes hen ad vejen, er prisen alene stykprisen for tøjet. Der er intet
krav om antal ved bestilling. Tøjet leveres i en god kvalitet. Den bærende ide er, at tøjet
skal bidrage til at synliggøre klubben.
Det er planen at præsentere tøjet ved et modeshow og sælge i faser:
1. fase: Prøverne kommer hjem, der holdes show, hvor man kan bestille på bestillingssedler.
2. fase: Der afholdes bestillingsaftener.
3. fase: Hjemmesidens klubmodul udnyttes til bestilling af tøj.
Ved første bestilling er leveringstiden 3 uger – herefter 2 uger.
Forslaget blev modtaget med almindeligt bifald. Det igangsættes og præsenteres i næste
nummer af ”Søhesten”.
5. Teknisk udvalg
– Der har været reparationer vedr. toiletfunktion og ventilation – sidstnævnte formodentlig i 10.000 kr.’s klassen.
– Terrassefornyelsen: Anders og Per har aftalt, at terrassen brækkes op den 14. sep
tember og de følgende dage. Om søndagen påbegyndes arbejdet med at lægge ny
terrasse.
– Handicaprampen udføres i princippet uafhængigt heraf (Henrik). Der forberedes plads
dertil. Der påregnes forplejning til de involverede.
Det skal huskes, at søge Foghfonden yderligere.
6. Foreningshuset
Formanden orienterede om sagsforløbet vedrørende istandsættelse af ”Strandlyst”. Det er
dybt frustrerende, at der ikke er udsigt til omklædnings- og badefaciliteter til kajakroere
og jollesejlere foreløbig.
Johannes og Eva forbereder, hvad der videre skal gøres for at skabe god kontakt til kommunen med henblik på at skaffe de manglende faciliteter.
7. Ungdomsudvalget
– Jonas blev nr. 5 i Europajolle
– Der har været afviklet en super veltilrettelagt sejlerlejr i Nykøbing Sjælland.
– J 70’eren blev hentet, og alle børnene fik prøvet at sejle i den. Stor tilfredshed.
– Et par sejlere skal til stævne i Espergærde.
– Der er udsendt opfordring til, at medlemmerne bakker op om jollestævnet i
weekenden efter dansefesten. Mange i bestyrelsen gav tilslutning om at medvirke –
man sender en mail til Camilla.
– Niels har lavet udkast til reglement for brug af J 70’eren, samt checkliste, udstyrsliste
og prisliste til seniorsejlere, der ønsker at bruge båden. Udvalget fastsætter regler
og melder ud via ”Søhesten”.
8. Klubbens motorbåde og trailere
– Klubbens RIBbåd kom alligevel ikke til Barcelona, men til Horsens!
– Mulighederne for at etablere en pontonbro som den, de har i Nivå, undersøges.
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9. Sejladsudvalget
Molich X stævnet afvikles igen den sidste weekend i august. Sidste år deltog 12 både.
Johannes er stævneleder.
10.Kajakudvalg
– Der har været afholdt rullekurser samt en tur med overnatning i telt – på Susåen.
Meget vellykket.
– Lejen af klubkajakker sættes ned til halv pris ved indmeldelse efter 1. august.
– I stedet for at investere i trailer laves en låne/lejeaftale med Nivå, som har en trailer.
– Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne.
Pernille laver et oplæg til formanden med henblik på kontakt til kommunen, som ejer
toiletbygningen.
11.Klubbladet ”Søhesten”
– Deadline for indlæg til næste nummer er den 1. september.
– På mandag afholdes møde om opgavefordelingen vedrørende ”Søhesten”.
12.Hjemmesiden
– Der kommer nyt design til hjemmesiden inden for 14 dage. Det er betalt.
– Håndbogen opdateres og lægges ind på hjemmesiden (Anders og Susanne).
13.Presseansvarlig
Der har været meget fin presseomtale af donationen til vores J 70. Stor tak til Rud!
14.Klubbens økonomi
– Økonomien følger budgettet.
– Klubbens medlemstal har nu rundet de 937 medlemmer.
– Sommerlejren har givet et lille underskud – mod et større overskud sidste år. OK.
– Erik har en oversigt over frister for ansøgninger til fonde og tilskud og udsender
reminder til de relevante i god tid.
15.Sikkerhed:
Mand over bord-kursus blev afholdt den 26. juni med stor succes og pæn deltagelse.
Arrangementet refereres i næste nr. af ”Søhesten”.
16.Eventuelt
Formanden har haft møde med havnen
– Der er opsat 18 nye stiger på havnen. Bølgebryder på 40 m under vejs. 2. træbro
skal totalrenoveres til vinter. Vi sætter selv flag ved stævner – og bjerger dem igen!
Der kommer skraldestativer til dåser på havnen, samt fenderliste til jollebroen.
– Vi skal indgive forslag til en slæbeanordning (Niels Ole og Johannes), samt belysning
og gummimåtte til slæbested.
17.Næste bestyrelsesmøde er 13. september kl. 19.30.
Referent: Eva
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