Forårsmøde. 13/3-10

Dirigent – Wilhelm. Referat - Lis.
Der blev budt velkommen til tilsyn, bådebyggere og andet godtfolk.
Der blev bedt om at folk førte adresselisterne ajour. Det ville også være godt om vi husker at give kasseren besked om
ændringer i mail og adresse når der bliver ændret.
Beretning: Der har været 5 togter med 56 deltagere her af er der 4 nyt. Lars-Michael har fundet en ny lejerplads ved
Vigemosen skov.
Freja har været dækket til i vinter og der er bestilt nye rullesæder, som gerne skulle være monteret inden første togt.
Kraka står hos Finn, men han har solgt gården. Finn er i gang med at lave en aftale med godset om at få hende
placeret i deres grusgrav hvor den stille kan forsvinde. Der kan hentes reservedele til freja. Kontakt Finn.
Regnskab: Er godkendt af revisor med en henstilling til at undgå våde bilag. Der er et overskud på 4206 kr. med de
gave beløb som vi har modtaget løber det lige rundt. Regnskabet blev godkendt.
Valg: Hans Andersen, Arno Christensen, Wilhelm Roth, Finn Christiansen modtog Genvalg. Nye i bestyrelsen er Liv,
Jamal Sabiah, Johanne Nordentoft. Supleant Lola Broe. Revisor: Ken Christensen.
Forslag: Helge vil gerne skrive håndbogen om med nogle ændringer så den bliver mere nutidig. Det snakker han med
bestyrelsen om.
Kontingent: Kontingent 300 pr år. Helt nye medlemmer betaler halv kontingent det første år og får 2 gratis sejldage.
Skibsbidrag 55 kr. pr. sejldag.
Klargøring: Kiste og åre dag hos Finn d. 4/4 - 9/4 ved Hans. - 17/4 ved Peter - 24/4 ved Carsten og Wilhelm - 2/5 hvis
det er nødvendigt.
Togter: Som noget nyt skal vi tilmelde os på hjemmesiden. Eller til Skipper hvis man ikke har computer.
Der er planlagt 2 uge ture i uge 28 Lars-Michal uge 30 Peter.
Kristihimmelfart 13-16/8 Lars-Michael.
Bryllupstur. 13-15/8 John

Pinse. 21-24/5 Peter, Emanuel.

Sankthans. 25-27/6 John.

August . 20-22/8 Lars-Michael.

Hvis du for fremtiden gerne vil modtage post fra foreningen på din mail skal du skrive dette til jno.tds@ci.kk.dk

