Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Dato:
Mødested:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
08.11.2016
Klubhuset efter medlemsmødet.
Torben Hansen, Michael Christiansen, Søren Christensen, , Christian Therp,
Bent Bagger – Sørensen, Per Dalsgaard
Suppleant/ Flemming Dalum, Henrik Andersen
Udvalgs
deltager
Afbud:
Torben Mansberg

Mødereferat
Beskrivelse
1. Godkendelse af referat fra mødet den 11.
oktober 2016:
2.
Rapportering:
Generelt
1.Der henvises til det tidligere udsendte tilbud om
modernisering af klubbens hjemmeside.
Det foreslås at vi accepterer det fremsendte
tilbud, således at vi beder vor leverandør, firmaet
Media Line overføre oplysningerne på den
eksisterende hjemmeside til den ny hjemmeside
og fremstille demonstrationsvideoer. Vor
webmaster har givet tilsagn om at afholde et
kursus for de af klubbens medlemmer som vil
skulle anvende den nye hjemmeside. Den
samlede udgift til moderniseringen vil efter
tilbuddet udgøre ca. 10.000 kr.
2.opfølgning på medlemsmødet.
3. Rapportering v/kasser Bent Bagger-Sørensen

4.

Aktion
godkendt
1.Der var i bestyrelsen tilslutning
til at tilbuddet accepteres.
2.Tilfredshed med forløbet af
mødet hvor der var tilmeldt 46.
Flere ideer til forbedringer i
klubbens tilbud og aktiviteter kom
frem på mødet og 8-10 af de
fremmødte tilbød at udføre frivilligt
arbejde med forskellige aktiviteter.
Formanden for aktivitetsudvalget,
Henrik, tog efter medlemsmødet
et opfølgende møde med de
pågældende og aftalte hvorledes
der konkret følges op.
1.Kassereren fik tilslutning til, at
nye medlemmer af sejlklubben
som melder sig efter
standernedhalingen først
afkræves kontingent for det
efterfølgende år.
2.Han erindrede endvidere om at
”sattelitkasser” skal afregnes
inden årets udgang.

Rapportering fra udvalg
Kapsejlads v. Torben H.

.
Torben H. oplyste, at
kapsejladsbøjen ved
campingpladsen var blevet
bjærget i god behold uden
at det havde været
nødvendigt at bede havnen
om at gøre det mod
betaling.
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Frederiksværk
Sejlklub
Junior v. Christian

Senior udvalg: Flemming Dalum

Sponsor udvalg: Michael
.
Informations udvalg: v / Søren
Aktivitets & fest udvalg ( Henrik Andersen)
Se bilag fra Henrik.
.

Klubhus v.
Hovmesteren v.(Flemming)
5

Havnen:
Nyt fra Havnen v. Michael

6

Næste bestyrelsesmøde.
Forslag:13. december kl. 19.

7

Eventuelt:

Der har med succes været afholdt
kursus om ”tov og knob” for
juniorerne. Møderne fortsætter.
Hidtil har seniorerne stået for
rengøring af klubhuset, det er ikke
en ordning som vil kunne
fortsætte.
i.a.b.
i.a.b.
Enighed om at der udsendes et
nyhedsbrev som orienterer
medlemmerne om indhold og
resultater af medlemsmødet.

i.a.b.

Den tidligere udsendte skrivelse
fra et medlem med en række ideer
om havnens udvikling tager
Michael op i havnens bestyrelse.
Tiltrådt.

i.a.b.
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