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Nyt fra Formanden  
1.a Gennemgang af nye medlemmer  
 Udmeldelser skal koordineres med Lille Revisor 
 
1.b EU-persondataforordning. 
 25!5 træder ny EU Databeskyttelsesforordning i kraft. 
 Gudrun forbereder et oplæg i nærmeste fremtid 
 
1.c Tilpasning/facaderenovering/færdiggørelse af jolle lokale. 

Det er aftalt at de 3 bageste meter fjernes, og i indretnig gøres plads til CB66,  
storjollesejl ,Grej til sejlerskole, Sup Board, bøjer. Hus Bro og Plads overtager det 
gamle benzinskur. 

1.d Gennemgang at indkaldelse til generalforsamling. 
  
1.e Torske spisning (d.23-2) 
1.f  Indbydelse til arbejds weekend. Der arbejdes på fælles arbejds weekend på tværs af 
klubben 10-11 marts og 17-18 marts, weekenderne planlægges ved næste møde.  
  
1.g Hvordan vi kommunikere til de frivillige i klubben og sikre at der er glæde og holdånd 
blandt dem. 
 Diskuteret på mødet, et problemfeldt vi skal være obs på. 
    
Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 

Mads Holdgaard overtager den daglige drift af klubbens hjemmeside. Sune er 
stadig kontaktperson, og bindeled, 
 

2.b Status på Sejlerskolen Hvordan får vi flere instruktører. 
 Sune har et oplæg klar til udsendelse inden udgang  af februar 
 
2.c Orientering om sejlsports liga / .CB66 
 Sune har udarbejdet oplæg til  Sejlsportsliga deltagelse 

Oplægget er diskuteret og forventes godkendt  på næste bestyrelsesmøde, hvor det 
vedlægges referatet. 

2.d Indberetning af medlemslister til DS 
 
Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div. 
 Vi mangler stadig overtagelse af mange af Jørgens tidligere arbejdsopgaver. 
 Solveig og Niels udarbejder liste over Jørgens tidligere arbejdsopgaver. 
  
3.b Pæle ved broen. 
 Der skiftes 3 stk udtjente agterpæle ved  klubbroen 
 
3.c bro pladser 
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Kapsejlads Søren orienterer 
4.a  Søren orienterer om div. 

Søren gør opmærksom på at vi stadig mangler ansvarlige til bespisning efter 
aftensejladser om onsdagen. 
 

4.b  Forsikringsskade CB66 efter den væltede på land. 
 CB 66 ́eren skal laves via forsikringen. Skadesanmeldelse er indsendt til forsikring 
 
Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 
5.a Solveig orienterer 
5.b Hvordan fordeler vi de andre opgaver Jørgen har passet. 
 
Økonomi Gudrun.   JF orienterer 
6.a Status på økonomien. 

Årets drift, er gennemgået Vi kommer ud med et samlet års overskud på driften på 
ca 30.000 kr 

  
6.d Tøj 
 Log ind til bestilling af tøj på hjemmesiden forventes klar om ca 1 uge. 
 
6.e Budget 2018/regnskab  
 
Ungdom Marianne orienterer 
7.a Jacob orienterer. 

Hold Optimist stævne forventes afholdt i Faaborg 6-7 oktober under Faaborg 
Sejlklubs regi 

7.b Ophaler-anordning til følgebåde 
      Benzin-skur                                 
 
8. Eventuelt 
 
Næste møde  
 26/02 -2018 


