FORÅRSMØDE 17.03.12
Ad 1) Wilhelm dirigent, Nanna referent
Wilhelm foreslår nogle rettelser til dagsordenen. Der er ingen indvendinger.
Ad 2) Tilsynets og bådsmandens beretning:
John: Der var i 2011 3 togter. Båden har været ude 11 dage. 33 har sejlet (med mange gengangere).
Fremskridt i forhold til den dårligste sæson nogensinde, hvor Freja kun kom ud at sejle 2 gange.
Helge døde i forsommeren. Derfor består tilsynet nu kun af Kirsten og John. Tilsynet er ikke på
valg, men blev i sin tid udpeget af Helge. Det kunne være en god ide med en tredje person i tilsynet.
Tilsynets funktion er at sikre, at tilfældige bestyrelser ikke laver om på foreningens formål.
John holder kontakten ved lige med Helges efterladte.
Kirsten og John må tale sammen om at finde en trejde tilsynsperson.
Hans: Freja fik ny kølskinne sidste år. Man havde søgt om tips-midler, men blev ikke tilgodeset.
Der skal ikke gøres så meget i år. Men Hans vil gerne advare, at Freja i år får en blanding af finsk
trætjære og linolie. Det kan godt være lidt klistret. Ideen er at give skroget indvendigt og udvendigt,
men ikke dækket.
Wilhelm foreslår at tilsætte lidt sikkativ, så tjæren tørrer hurtigere.
Der blev diskuteret nye løsninger til fastspænding af fødder. Bestyrelsen skal undersøge
mulighederne.
Ad 3) Regnskab v. Joe:
Regnskabet er i balance, selvom der sidste år var et underskud på driften på ca. 12000kr. Der har
været en større udskrivning i forbindelse med udskiftningen af kølskinnen (9350kr). Dertil har vi nu
fået en forsikring, som koster 3032kr pr år. Andre udgifter ligger rimeligt fast.
Ad 4) Valg til bestyrelsen etc.
4a) Valg til bestyrelsen: Søs, Nanna, Joe, Blaaberg, Hans og Emanuel stiller op igen. Liv vil gerne
være suppleant.
Tine blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.
4b) Valg af suppleanter: Liv vil gerne stille op som suppleant. Cecilie stiller ikke op igen.
Anne og Liv blev valgt til suppleanter.
4c) Valg til revisor:
Moller blev genvalgt til revisor.
Ad 5) Indkomne forslag:
Ingen.
Ad 6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag:
6a) Kontingent: Den nuværende bestyrelse foreslår at hæve medlemsskabet til 400kr/år for
almindelige medlemmer og 200kr/år for nye medlemmer. Dertil foreslår bestyrelsen et kontingent
på 200kr/år for hvilende medlemmer, dvs. medlemmer som ikke sejler.
Kontingentændringerne blev vedtaget.

6b) Skibsbidrag: Sidste sæson var skibsbidraget 55kr/sejldag. Bestyrelsen har ingen
ændringsforslag her. Til gengæld blev det diskuteret, hvordan 55kr/sejldag skal tolkes.
Det foreslås at definere skibsbidraget til 55kr pr. påbegyndt dag.
Nye medlemmer får fortsat de første to sejldage gratis.
Ad 7) Planlægning af forårsklargøring:
Vi kom godt i bund med årerne sidste år, så der skal ikke laves så meget i år. Der skal skrabes og
renses. Bunden skal males. Kisterne skal vaskes og renses. Wilhelm og Hans tager til Vordingborg
et par dage før for at gøre luer og borde klar.
NB: Man melder sig selv til på hjemmesiden og tilmeldingen er bindende!
Lørdag 31.03:

Tine, Maria, Joe, Ib, Hans

Skærtorsdag 05.04:

Anne, Tine, Nanna, måske Joe, måske Wilhelm, måske Emanuel

Påske lørdag 07.04:

Nanna, Hans, Tine

Lørdag 14.04:

Lisa, Ib (ring eller SMS 23431075), Maria, Lola, Joe

Samt evt. Lørdag 21.04:
Freja skal helst i vandet inden 1. maj, så hun kan være i vandet ca. 3 uger inden den første sejldag.
Ad 8) Planlægning af togter:
Pinsen

26-28.05:
Skipper: Emanuel eller Lars Mikael
Gaster: Joe, Emanuel eller Lars Mikael, Mira, Cecilie, Hans, Jan, Leif,
Nanna

Juni-weekend

fredag 15.06-søndag 17.06:
Gaster: Lola, Tine, Anne, Lisa, Nanna

Kort uge 31

mandag 30.07- fredag 03.08:
Skipper: Lars Mikael
Lisa og Jon, Ib, Joe, Tine, Lola, Marie
Hans kan godt i starten af ugen, Ib kun fra mandag.

Måneskinstogt:

31.08-02.09: Lars Mikael
Lisa, Anne, Tine, Joe, Hans, Ib

Ad 9) Eventuelt

Emanuel fortalte om bestyrelsens nye tiltag, onlinebetaling / PayPal. PayPal er både nemt og
sikkert, og kræver ikke net-bank. Eneste hæmsko ved PayPal-betaling er, at PayPal opkræver et fast
gebyr samt en fast procentdel ved pengetransaktionen. Bestyrelsen har valgt at pålægge
medlemmerne disse udgifter. Derfor beløber kontingentindbetalingen sig til 417kr/år ved denne
betalingsform. Udover kontingenter kan man også give støttebidrag. Her betaler foreningen for
transaktionen.
PayPal-metoden er et alternativ til kontant betaling (ved møder og togter), bankoverførsel og
girokortindbetaling (både konto- og giro-nummer findes på hjemmesiden).
Emanuel fortalte endvidere om hjemmesiden, log-in etc generelt.
Alle kan melde sig til hjemmesiden, men det er kun medlemmer der har adgang til foreningens
interne dokumenter.
Der ligger en opdateret medlemsliste på hjemmesiden, som medlemmer af foreningen har adgang
til.
Nanna Olsen (sekretær)

