Referat af bestyrelsesmøde d. 20. maj 2010
Tilstedeværende: Hans, Jamal, Joe og Manse
Afbud: Finn og Liv
Dagsorden:
1. Bestyrelsesmedlemmer og ansvarsområder
2. Hjemmesiden
3. Evt.
Ad. 1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf de fem benævnes som hhv. Bådsmand,
Hovmester, Kasser, Sekretær og PR-ansvarlig.
Ansvarsområderne er som følger:
Bådsmanden står for den tekniske vedligeholdelse af skibets skrog, åre samt det løbende og stående
gods, således at båden er sejlklar - Herunder hører indholdet i lejrkiste, værktøjskasse samt
nødhjælpskasse. Desuden står bådsmanden for søsætning og optagning.
Hovmesterens har ansvar for alt hvad der har med lejrlivet at gøre og er således den, som sørger for
kisten med køkkengrej samt viskestykker, tøjklemmer mm.
Kasseren skal sørge for at betale foreningens regninger, løbende modtage afregning i forbindelse
med togter og andre aktiviteter samt notere betalende medlemmers kontingentindbetalinger.
PR-ansvarlig opdaterer hjemmesiden i samarbejde med webmasteren samt eventuelt opdatering af
folder og håndbog.
Sekretæren skal skrive og offentliggøre referater af samtlige møder. I år bør optællingslisterne opdateres således at de også indbefatter nødhjælpskassen.

Ad. 2 Manse fortalte hvordan han har vores hjemmeside på et webhotel og at det er forbundet med
en mindre udgift, som han ikke umiddelbart har behov for at få dækket. Han fortalte
desuden at han er meget begejstret for at bestyrelsen viser interesse for indholdet på
hjemmesiden samt har en holdning til hvordan den kan/skal fungere. Vi drøftede således
hvad der skal stå og hvem der skal sørge for at det kommer til at stå der. Jamal tilbød sig
som PR-ansvarlig og har lavet en aftale med Manse om at optimere hjemmesiden.
Vi havde følgende ønsker til sidens opbygning:
1. At det fremgår hvad der ligger i de forskellige valgmuligheder i hovedmenuen – ved
at holde cursoren hen over - Således erstattes ”Oversigstkort”.
2. ”Ofte stillede spørgsmål” skal ligger nederst i bjælken.
3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder skal fremgå under kommende aktiviteter.
4. Referat af bestyrelsesmøder skal være at finde på siden.
5. Et debatforum for bestyrelsens medlemmer.
Desuden ønsker vi at følgende info kræver log ind:
1. Den udspecificerede deltagerliste til aktiviteterne samt kommentarer til samme.
2. Referater fra bestyrelsesmøderne.
Vi snakkede desuden om;
- at det er smart at udenforståendes første kontakt til foreningen er i form af en mail, som
så besvares – eventuelt med en opringning om nødvendigt.
- at kontaktpersonerne i foreningen skal have en @snekkeklubben.dk -mail
- at sekretæren og den PR-ansvarlige får udvidede beføjelser til at redigere på og lægge ting
på hjemmesiden.

Ad. 3 Et køligt glas hvidvin i en solbeskinnet have i Valby – årets første rigtigt varme
sommerdag 
Således forstået
Joe

