Referat af forårsmøde d. 19. marts 2011 i Snekkeklubben
ad 1: valg af dirigent og referent
Dirigent Wilhelm Roth
Referent Aino Hoff
Ad 2: Bestyrelsens beretning v. Hans og John
Hans meddelte, at båden var ok og at de nye rullesæder fungerer fint. Inden sæsonstart vil køllisten blik
udskiftet, og der bliver normal istandsættelse v. klargøringen af båden.
Beretningen blev godkendt.
John meddelte at begge hans togter blev aflyst pga. manglende tilslutning, og at Lars Mikael har lagt
beskrivelsen af hans 2 togter ud på hjemmesiden.
Det har været den dårligste sæson siden 1980, så John efterlyste lidt skub i foreningen samt nye friske
kræfter til afløsning af de ”gamle,” som naturligt nok får andre interesser.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3: Regnskab
Joe omdelte det reviderede regnskab, som ser fornuftigt yd trods de dårlige sejlindtægter.
Kapital ca. 42.000kr.
Peter spurgte, hvad bestyrelsen har af tiltag for at øge indtægterne, hvorfor Joe understregede, at alle
betalte deres kontingent.
Revisor Moller bad om, at man så vidt muligt undgik våde bilag fremover.
Regnskabet blev godkendt.
Carsten mente ikke, at der skulle betales kontingent, når der ikke stilles sejldage til rådighed.
Ad 4: Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og revisor
Til bestyrelsen genvalgtes Hans Andersen, Liv Berge, Joe Nordentoft,
Nanna Elkjær Olsen, Jan Blaaberg, Søs og Emanuel Johannesen blev valgt til bestyrelsen.
Suppleanter blev Cecilie Medum og Wilhelm Roth.
Som revisor genvalgtes Ken Christensen (Moller).
Valgene blev godkendt.
Ad 5: Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
Ad 6: Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag
Bestyrelsen anså ikke, at der var grundlag for forhøjelser, så de forbliver uforandrede.
Kontingent 300kr årligt, nye medlemmer 150kr det første år.
Skibsbidrag 55kr pr. døgn.
Nye medlemmer får de 2 første sejldage gratis.
Dette blev vedtaget.

Ad 6: Planlægning af klargøring og togter
Klargøring:
09.04: Nanna, Hans, John, Peter og Mathilde
16.04: Leif, Lis, Cecilie og Hans
30.04: Carsten, Moller, Aino, Emanuel, Søren og Liv
07.05: afsat som reservedag
Grej skal flyttes fra Finn. Britta stiller sit høloft til rådighed til vores årer, kister m.v.
Togter:
Lars Mikael foreslår
02-05.06: (Kr. Himmelfartstogt) 7 tilmeldte
06-10.07: (kort uge)?
12-14.08 (måneskinstur): ?
Peter:
26-28.08: 9 tilmeldte
Emanuel:
29-31.07:
MAN KAN TILMELDE SIG ARBEJDSDAGE OG TOGTER PÅ HJEMMESIDEN!
Hvis nogen har et hold og en dato, kan man kontakte en skipper for at få en tur arrangeret.
Skipper er ansvarlig for at gennemføre togter.
Joe efterlyste en koordinater, så skipper har mulighed for at binde en sådan til opgaven, og John gav udtryk
for, at der hele tiden har været mulighed for at uddelegere opgaverne.
Emanuel finder, at det er vigtigt, at tilmeldte framelder sig i god tid, hvis man ikke alligevel kan, så togtet
kan gennemføres alligevel.
Hjemmesiden skal fungere, så man hele tiden kan se antallet af tilmeldte, og alle syntes, at den elektroniske
tilmelding skal have en chance for at komme til at fungere optimalt.
Ad 7: Eventuelt
John udtrykte håb om, at togterne bliver gennemført.
Peter efterlyser lovpligtig ansvarsforsikring. Liv er på opgaven.
Foreningens forhold til alkohol og sikkerhed blev diskuteret.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Mødet slut kl. 17.40.
Referent
Aino

