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                   REFERAT 
 
 
 

Nyt fra Formanden  
1.a Jolleskur :  Er færdigt og tilskud fra kommunen er indsat på klubbens konto. 
                         Der mangler mange småting vedr. indretning, disse udbedres i løbet af  
                          sejlsæsonen  
                             
1.b OK EM :     Planlægning er i fuld gang, der arbejdes på sponsorer. 
 
1.c Fordeling af opgaver/ Årshjul for Sejlklubben: 
                         Jacob har lavet flot udkast til Årshjul, med generelle opgaver, som er        
                         Fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. 
                         Udkast vedtages med enkelte ændringer, og vedlægges referat. 
 
 
 

Hjemmeside og Sejlerskole Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. Hvordan fordeler vi opgaverne omkring Hjemmesiden: 
                          Det har ikke været muligt at finde en der vil være ansvarlig for 
                          Hjemmesiden. Det besluttes at de enkelte udvalgsformænd er ansvarlige  
       for deres egen del af hjemmesiden. På næste møde sættes navne på de 
       ansvarlige. 
 
2.b Status på Sejlerskolen: Foreløbig 4 tilmeldinger. Vi spørger i 60+ udvalg om der er  
       interesserede i  instruktør job. Alle medlemmer i klubben i øvrigt,  
                         der er bare lidt interesserede i at være instruktør, skal henvende sig til       
                         Sune fra sejlerskolen. Eventuelt kan der være 2 der deler et instruktørjob 
       
      
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orienterer om div:  Plads nummer 8, er ledig. Vi prøver at bytte rundt, så en                
                         større plads kan udmeldes som ledig til ventelisten. 
      
      Store maledag flyttes til 20/5. Kl. 10.00 
     
      Brovinge er repareret i dag, og bruser er opsat ved slæbestedet. 
       
3.b Nyt låse system: Niels har udarbejdet ny låseplan, som vi har revideret og vedtaget. 
                                                
 

Kapsejlads Søren orienterer  

4.a  Søren orienter om div:  Intet nyt. 
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Aktivitetsudvalg Solveig orienterer. 
5.a Solveig orienterer: Intet nyt, og Solveig har styr på standerhejsning. 
 
 

Økonomi Gudrun orienterer. 
6.a Status på økonomien: Carsten overdrager regnskab, med diverse beføjelser 
6.d Fremlæggelse af regnskab op generalforsamling. 
 

Ungdom Marianne orienterer. 
7.a Marianne orienterer: der var arbejdsweekend sidste weekend, mange joller trænger  

                                     til mindre reparationer. 
                                     Joller er fordelt mellem sejlerne, og trænere er på plads. 
                    Ca. 35 sejlere i år plus krabber. 
                  Der er mange privatjoller i år 
 
 
   
   
 
                                    
8. Eventuelt:                Forslag om stumpemarked på Havnens dag  10/06. 
                 Næste bestyrelsesmøde 03/04. 
 
Næste møde ? 
 


