Bestyrelsesmøde 20.01.13
Dagsorden:
a. regnskab
b. Datoer for forårsklargøring & togter
c. Forberede forårsmødet lørdag d. 9. marts 2013
c.i. skrive og udsende invitationer
c.ii. fordele arbejdsopgaver
d. tilsynet
e. folder
f. rekruttering af nye medlemmer
Ad. a: regnskab
Aktiv kapital er steget en smule, hvilket sikkert hænger sammen med, at der blev gennemført 4
togter sidste sæson.
Forsikringen for fritidssejlere er vistnok steget.
Der er kun ét medlem, der har valgt at gå over til passivt medlemskab (m. halvt kontingent).
Det blev besluttet at sende invitation ud til forårsmødet pr. brev m. girokort.
PayPal-knappen fjerner vi fra hjemmesiden, dog ikke donations-knappen.
ad B: forårsklargøring og togter:
Togterne: Joe og Emanuel taler sammen med Lars Michael og Peter om årets togter.
Forårsklargøring:
Freja skal skrabes, bundmaling, løftinger skal renoveres. Det blev diskuteret, om der skal bruges
almindeligt krydsfinner eller marint pleje-wood. Hans og Emanuel er på sagen. Emanuel finder ud
af, hvad der er brugt tidligere. Hans finder prisoverslag.
søndag 24.03.13
mandag 01.04.13
lørdag 06.04.13 eller søndag 07.04.13
lørdag 13.04.13 (buffer)
Søsætningen plejer at være omkring 1. maj.
Ad. c: Forårsmødet lørdag 09.03.13
Invitation skal skrives og rundsendes.
Hans, Emanuel, Blåberg, Tine kommer. Søs kommer måske. Nanna kommer sent. Anne kommer
kun til forårsmødet.
Overslag: 80kr pr person for spisning.
Fordeling af arbejdsopgaver:
Nanna skriver invitationen efter bestyrelsesmødet med de tilbageblevne.
Blåberg køber drikkevarer.
Anne tager en kage med. Søs tager en kage med, hvis hun kommer.
Nanna printer invitationer og foldere, og afleverer dem hos Joe.
Joe og Tine skriver girokort og sender invitationer m.m. ud.
Resten af opgaverne fordeles i ugerne op til mødet.
Bestyrelsen mødes kl. 14 inden forårsmødet, kl. 15 er der møde med tilsynet.
Efter tilmeldingsfristen d. 22. februar kan vi aftale de nærmere detaljer pr mail.
Ad d: Tilsynet:
Emanuel har kontaktet tilsynet. Efter Helges død skal tilsynet suppleres, men på den anden side set
står der ingen steder, at der skal være 3 i tilsynet. Emanuel har nævnt for John, at Lars Michael er en
mulighed.

Ad. e: Folder
Joe og Nanna præsenterede den nye folder. Efter enkelte ændringer blev det aftalt at printe den i et
antal eksemplarer, og oploade den på hjemmesiden i en printervenlig version.
Ad. f: Rekruttering af nye medlemmer
Information har ændret sin annoncepraksis, således at private ikke længere kan reklamere for
arrangementer på hjemmesiden. Emanuel undersøger, hvad en notits koster.
Bestyrelsen og foreningens medlemmer opfordres fortsat til at værge nye medlemmer.

