Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Dato:
Mødested:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
11 10.2016
Klubhuset Kl: 19:00
Bent Bagger – Sørensen, Per Dalsgaard, Torben Mansberg , Michael
Christiansen, Søren Christensen, Christian Therp,
Suppleant/ Henrik Andersen
Udvalgs
deltager
Afbud:
Torben Hansen, Flemming Dalum

Mødereferat
Beskrivelse
1. Godkendelse af referat fra mødet den 20.
september
2.
Generelt v/ Søren
Forslag om at indbyde til et medlemsmøde den 8.
november med aftensmad og mulighed for en
uformel snak om klubbens fremtid.
3.

Kassereren V/ Bent
1. Sagen om betaling for jolleleje for juniorer.
2. Bent har anskaffet telefon til klubben så
der i fremtiden vil kunne foretages
indbetalinger via Mobile Pay og Swipp
3. Bent forelagde og gennemgik
regnskabsrapport 01.01.2016 -23.08.2016

4.

Rapportering fra udvalg
Kapsejlads v. Torben H.

Aktion
godkendt
Søren udarbejder indbydelse til
det kommende månedsbrev med
en tilmeldingsfrist til den 3.
november. Henrik Andersen var
villig til at modtage tilmeldingerne.
1. Enighed om at der ikke
fremover opkræves
betaling.
2. Formand og kasserer
underskriver aftale herom
med banken.
3. Samlet set er der tale om
en positiv afvigelse på
87.931 kr. Vedr.
sejlerskolen udestår dog
deltagerbetalingen. Bent
taler med Henrik Skafte
eller Tom Larsen herom for
at få en forklaring på dette.
.
Søren berettede i Torbens
fravær om en ganske
tilfredsstillende deltagelse i
onsdagskapsejladserne
efter sommerferien. Der er
kommet flere nye både til.
Formanden for
kapsejladsudvalget, John
Stenderup, har meddelt, at
han ønsker at stoppe med
udgangen af denne sæson.
John har fundet en som er
villig til at tage over.
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Junior v. Christian

Senior udvalg: Flemming Dalum
Sponsor udvalg: Michael
.
Informations udvalg: v / Søren

Aktivitets & fest udvalg (Henrik Andersen)
.

Klubhus v.
Hovmesteren v.(Flemming)
5

Havnen:
Nyt fra Havnen v. Michael

6

Næste bestyrelsesmøde.
Forslag: 8.november (efter informationsmøde om
frivilligt arbejde i klubben)

7

Eventuelt:

Christian orienterede om en
vellykket sæsonafslutning med
uddeling af præmier. Juniorerne
gør jollerne klar for vinteren, det
samme gælder følgebåde og
motorer.
i.a.b.
i.a.b.
Søren arrangerer et møde i
informationsudvalget snarest
muligt.
Henrik orienterede om tilmeldinger
m.m. til de kommende
arrangementer. Der er således
tilmeldt 22 til besøget på
Fregatten Peder Skram den 21.
oktober.
i.a.b.
i.a.b.

Michael orienterede om
fremdriften i anlægget af rampen
til sub-liften. Der er tale om nogle
mindre ændringer og forsinkelser.
Godkendt.

Enighed om at bestyrelsen
inviterer til spisning i forbindelse
med mødet. Mødet starter kl.
18.30
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