Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16/09 2010 kl. 18.30 hos Wilhelm
Deltagere: Joe, Hans, Liv, Wilhelm og Aino

Gæster: Erna og Bodil

Fraværende: Finn og Jamal

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat
3. Evaluering af sæsonen
4. Regnskab
5. Bådsmand
6. Hovmester
7. Tiltag/hjemmeside
8. Næste møde
9. Eventuelt
Ad. 1

Joe blev valgt

Ad. 2

Godkendt

AD 3 Der er gennemført 1 ugetur og1 weekendtur. Liv syntes, at på ugeturen var der for lidt sejltid og
dermed for meget landtid. Til gengæld kom man langt omkring på weekendturen; Knudsodde Skov,
Gåbense Fjord afsluttende med overnatning ved Spejderhytten.
Det blev påpeget at førstehjælpskassen manglede på turene. Bestyrelsen opfordrede til at der ringes rundt
når der mangler gaster, således at vi kan få gennemført flere ture.
Nye medlemmer: Jan-Mette-Nanna-Sofie
Ad. 4

Kassebeholdning kr. 42,000

Ad. 5 Der er efter en lang og besværlig procedure endelig blevet isat nye rullesæder. Freia er i år blevet
meget grundigt istandsat, men kølskinnen er knækket og skal udskiftes. Hans og Wilhelm kontakter
bådebygger og indhenter et overslag over reparationen. Aino undersøger hvordan vi kan ansøge om
tipsmidler til arbejdet. Wilhelm kontakter Søspejderne omkring plads til kisteopbevaring og leje til Sibirien
skal betales til havnefogeden. Debat om årernes længde; det blev besluttet at årerne skal gøres lige lange.
Ad. 6

Køletasker skal efterses, ellers intet.

Ad. 7 Manse og Jamal arbejder fortsat med hjemmesiden og Jamal bedes opdatere bestyrelsesmedlemmernes mailadresser og Joe og Liv kontakter ham for at få sat gang i arbejdet.

Herefter fulgte en længere debat omkring formen på tilmelding på hjemmesiden. Skal muligheden evt.
droppes? Der var enighed om, at man ikke bør kunne se deltagerlisten til de enkelte ture uden at være
logget på, og der skal findes en løsning m.h.t. proceduren. Kontakt til den enkelte deltager skal kun kunne
ske via mail, telefonnumre bør ikke oplyses. Jamal sørger for at referatet kommer på hjemmesiden.
Bodil var inviteret til mødet. Hun gav udtryk for at når der har været så lidt ”vandtid” bør der være mere
”landtid” og opfordrede til at holde fest i efteråret, lige efter nytår og forårsmøde. Hun mente også at der
skal være mulighed for at invitere venner med til fest for at hverve nye medlemmer og dermed få flere
penge i kassen. Bodil magter ikke længere at stå for forplejningen til vore fester, men tilbød at stå os andre
bi med råd og vejledning og – ikke mindst – at foretage indkøb så fordelagtigt som muligt.
Bestyrelsen tog med taknemmelighed imod tilbudet og besluttede at holde en billedaften lørdag den 30/10
fra kl. 16 og forårsmøde lørdag den 19/03 2011 kl. 16. Wilhelm har reserveret lokalerne i
Danmarksgården.Ved billedaftenen loddes stemningen for en fest i januar måned.
Bodil kommer med menuforslag, og prisen blev fastsat til kr. 85. Det blev besluttet at opfordre
medlemmerne til at betale kontingent på billedaftenen. Joe sender indbydelserne ud.
Ansvarsforsikring undersøges af Liv.
Ad. 8

Næste møde den 30/10 kl. 15.00.

Ad. 9

Ingen bemærkninger.

Tak til Erna og Wilhelm for husly.

Referent: Aino

