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1. Valg af referent
Lars Gandrup Petersen.
2. Søhesten
Juni nummeret er stadig ikke udkommet, men Susanne har netop sendt Søhesten til tryk.
Lars Dyrskjøt ønsker ikke at fortsætte som redaktør. Bestyrelsen takker for hans indsats med dette
arbejde.
Susanne overtager herfra hvervet som redaktør for Søhesten og Rud har tilbudt at assistere.
Der bliver tegnet et abonnment på InDesign, som skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af
bladet.
3. Aktivitetsudvalg
Efterårsprogrammet er offentliggjort på hjemmesiden og i Søhesten.
4. Klubhus
Sponsorskiltene til de nye borde er kommet og vil blive påsat snarest
Signalmasten er opsat igen.
Bestyrelsen overvejer, om stolene (evt. et mindre antal) i Klubben skal udskiftes til næste år, hvis
der kan findes midler til det. Dette vil blive sat på investringslisten.
5. Ungdomsudvalg og Kajakudvalg
Det er blevet aftalt med kommunen og brugerne, at omklædningsvognen lukkes ultimo oktober og
åbner igen primo april.
Vognen benyttes af klubbens jollesejlere og kajakrorer.

Det er ligeledes blevet aftalt med kommunen, at vognen rengøres 2 gange om ugen, startende
torsdag den 14. september.
Vi afventer budget fra kajakafdelingen mht til opførelse af nyt skur.
6. Teknisk Udvalg
Benzinskabet bliver snart færdiggjort og nye låse, der passer til klubbens nøglesystem, bliver påsat.
Brædder til trappe og bænke ved klubhuset skal bestilles ved Johannes Fog.
7. Materiel
Klubbens følgebåde, Martine og Cirkeline er blevet serviceret af Pro Safe + en garantisag på styretøjet på ”Martine” er blevet udbedret.
8. Økonomi
Klubbens medlemsstatus er uændret.
Der mangler at blive udsendt regninger til annoncørene i Søhesten, Susanne vil snarest sende disse
regninger ud.
Erik vil ansøge kommunen om ”Kommunetilskud”, og vil fremsende ansøgningerne inden fristens
udløb 1. oktober.
Økonomien ser fin ud og budgettet holdes.
Bestyrelsen har fokus på at være mere aktive i forbindelse med at skaffe sponsorer, når der skal
indkøbes nyt udstyr.
Der skal laves en liste over hvilket udstyr, der er behov for.
9. Hjemmeside
Intet at bemærke
10. Sikkerhedspolitik
Arbejdet med dette er stadig udestående, Eva og Lars vil i den nærmeste fremtid udarbejde en generel sikkerhedspolitik for klubbens medlemmer og aktiviteter.
11. Eventuelt
Bestyrelsen har besluttet, at klubbens ledere og trænere i Ungdomsafdelingen skal på 1. hjælps
kursus. Lars vil undersøge dette og booke pladser på et 1. hjælps kursus arrangeret af Dansk Idrætsforbund, kurset er gratis.
Klubbens trænere og ledere vil få besked, så snart kurset er bekræftet.
I forbindelse med ungdomsarbejdet vil Erik sikre at indhente børneattester på alle ledere og trænere i ungdomsafdelingen.
Trygfonden skal forespørges om mulighederne for et hjertestarter-kursus til interesserede medlemmer- Eva undersøger i samarbejde med Pernille.
Foredrag: der arbejdes pt. på at arrangere et foredrag om drift af sin lystbåd, og om hvordan dette
kan gøres billigst muligt og hvordan man kan spare på sine driftsomkostninger.
Aktivitetsudvalget vil undersøge mulighederne for dette foredrag.
12. Næste møde
Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 19.30
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