Snekkeklubben, bestyrelsesmøde 06.09.12, kl. 17-19
Til stede: Anne, Joe, Hans, Blaaberg, Emanuel, Tine og Nanna
1) Nanna er referent, Tine er ordstyrer
2) Anne: Der er booket lokale 09.03.13 på Vodroffs allé til forårsmødet
3) Rettelse til referat af forårsmødet: Efter en diskussion blev det besluttet, at definere
skibsbidraget som 55kr pr påbegyndt dag.
4) Billedaften 06.10.12
a. Fotos: det kunne være rart med flere fotos på hjemmesiden. Det foreslås, at Tine tager
sin computer med, og at de enkelte medlemmer medbringer deres fotos på USBsticks. Så kan billederne overføres til Tines computer og det hele oploades på én
gang.
b. Joe vil forsøge at skaffe en projektor til billedfremvisning.
c. Middag: Hans laver Chili con Carne.
d. Indkøb m.m.: Blåberg køber øl og sodavand (1 ramme dåsecolaer). Vin, kaffe m.m.
indkøbes på dagen.
e. Kage: Anne bager
f. Vi mødes kl. 14 på Vodroffs Tværgade (bortset fra Nanna, som kommer senere, og
Emanuel, som ikke kommer).
g. Invitationer: Nanna sender pr mail, Joe sender print m. posten, Blåberg er SMSservice m. henvisning til hjemmesiden. Emanuel opdaterer hjemmesiden.
h. Oprydning: søndag 07.10.12 – tidspunktet aftales, inden vi går hjem fra billedaftenen.
5) Vintersæsonen 2012-2013: Anker, redningsveste og vanddunke er kørt over til Brita, mast
og sejl er stuvet væk i mastehuset.
a. Der skal laves en ny snor til rorpinden.
b. Hans kører årer og løst tovværk over til Brita og renoverer bukkene inden
optagningen.
c. Der skal laves en ny kolonialkiste. Hans efterlyser genbrugstræ, helst fyr.
d. Løftinget skal renoveres. Hans vil forsøge sig.
e. Hans køber et sæt presenninger til at dække skibet over.
6) Rekruttering af nye medlemmer: Det blev besluttet, at vi skal annoncere på Informations
hjemmeside m. henvisning til folderen. Nanna skriver annoncen og er kontaktperson.
7) Folderen: Joe og Nanna gør den færdig i løbet af vinterhalvåret. Emanuel sender originalt
fotomateriale til Nanna.
8) Tilsynet: Emanuel kontakter inden 20. januar 2013 tilsynet for at høre, om der er noget
materiale, der tilhører foreningen. Tilsynet skal endvidere inviteres til formødet inden
Billedaftenen 6. oktober 2012 samt forårsmødet 9. marts.
9) Næste møde: søndag d. 20. januar 2013 kl. 11 hos Hans (Fuglagervej 8, 2720 Vanløse)
a. Datoer for forårsklargøring & togter
b. Forberede forårsmødet lørdag d. 9. marts 2013
b.i. skrive og udsende invitationer
b.ii. fordele arbejdsopgaver
c. Regnskab

