Assens Sejlklub
Bestyrelsesmøde onsdag den 1. MARTS 2017 kl. 19.00

AFBUD:
Lone, Erik
SUPLEANTER:
Henrik Larsen, (ikke mødt), Per.
Inviterede: Klaus Bøgild, Kirsten, Henrik Edvardsen, Henrik Thorbjørn, Jørgen Wraa, Peder Roar

DAGSORDEN:
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
o Evt. bemærkninger, tilføjelser, rettelser : godkendt
2. Aktuelt ved Formanden | bestyrelsen
o Indkommet post: Assens kommune har 2 tilbud om kurser i henholdsvis fundrasing og
bestyrelsens arbejde/ ansvar. Vedsendes med referatet.
3. Orientering og nyt fra udvalgene.
3.1 Forretningsudvalget | Bestyrelsen
o FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 4. MARTS.: formanden har holdt
møde med Bent Damsbo ( dirigent) ang. afholdelsen: kontingent uændret, ny kasserer Klaus
Bøgild, ny næstformand Per, seniorudvalg Bjarne Eriksen, næstformand seniorudvalg Hans
Chr Mors. Materialudvalget mangler en formand, idet Bjarne stopper, han kontakter
næstformanden, Knud, ang. evt. overtagelse af formandsposten. Hans påtænker at stoppe i
klubhusudvalget, og efterlyser en afløser.
Der skal vælges en repræsentant til søsportscenterets bestyrelse: der blev foreslået Henrik
Leth Larsen fra juniorudvalget.
o Klubmodul | indmeldelser ! - hvordan går det ?: p.t. 78 indmeldte. Noget må gøres for at
motivere medlemmerne til genindmeldelse. Der laves nyt blad den 6. marts, heri skal der
agiteres for genindmeldelse/registrering, herefter direkte henvendelse til medlemmer? Nogle
har haft problemer med tilmelding. Der laves en times orientering i brug af klubmodul for
ungdomsudvalget og KU forud for generalforsamlingen.
Evt. Havnens dag den 10. juni | Planlægning: Birthe og Lars deltager i planlægningsmøder.
Ejgil tilbyder at hjælpe på dagen hvis nogle gerne vil ud at sejle.
.
3.2 .Uddannelsesudvalget.
o Sejlerskolen - hvem, hvad, hvor og hvornår ?
Drøftelse af mål og midler og hvem.
Formanden har inviteret undervisere og sejlinstruktører:
Helge stopper som underviser næste sæson. Henrik fortsætter, og finder at max 15 deltagere
på et hold er passende. Hvis ikke vi finder en underviser mere må vi nøjes med et hold. Den
praktiske del: Det forventes at ca. 16 ønsker undervisning i praktisk sejlads. Jørn Vrå have et
bilag med pensum fra tidligere. Betalingen tidligere har været 1200 kr, og findes rimelig. Det
foreslås at vore 4 instruktører deltager på navigationsundervisningens sidste
undervisningsaftener, med præsentation, tilmelding til praktisk del, mm. Det diskuteredes om
der skulle tilbydes praktisk sejlads i motorbåd også. De 4 instruktører snakker sammen og
planlægger undervisningsforløbet, Henrik Torbjørn er tovholder.
3.3. Aktivitetsudvalget | Bestyrelsen. Intet
3.4. Bladudvalget.
o

Web-master. Kirsten Stensgaard er inviteret til bestyrelsesmødet for en uddybende snak om
funktionen. Kirsten ønsker ikke at være webmaster i klubmodul, men vedligeholder foreløbig
”den gamle hjemmeside” som nås via klubaktuelt.
Layout på hjemmesiden: klubmodul kommer med et forslag, Hans videresender til
diskussion/accept.

3.5. Materieludvalg.

o Ny Rib
o Ny motor: Henrik skulle indhente tilbud, intet nyt endnu. Ejgil tilbyder, hvis ønsket at se på
motorer i Syd/Sønderjylland. Vi skulle have en brugbar trailer til den ny Rib
o Diverse Arbejder og evt. mangler:
3.6. Klubhusudvalg
o Oprydning generelt og i særdeleshed i depoter, kontor og undervisningslokale.: udsættes
3.7 Assens Sejlklubs Seniorudvalg.
o Orientering v./ Bjarne Eriksen . Har holdt fællesspisning d.d. med orientering af Anders Dam
om kommunens havneplaner. Til næste fællesspisning kommer Harry Elleman og fortæller
om 1. hjælp og hjertestarter. Der er planlagt en bustur til Esbjerg. Planlægning af mastens
klargøring før standerhejsning er også på plads.
3.8. Ungdomsudvalg.
o Koncerten: Intet nyt
o Forsikringssager | reparation af Seascape? : Der er reparationer på de 2 både for henholdsvis
28000 kr. og 16000 kr. Er meldt til forsikring: selvrisiko på 5000 kr. pr båd.
3.9. Kapsejladsudvalget. Intet nyt
4. Økonomi
o Ny kasserer : Klaus Bøggild
Klaus er inviteret til bestyrelsesmødet. Jørn og Klaus aftaler et møde for overdragelse af
regnskabet. Det blev diskuteret hvorvidt regnskabet skal offentliggøres, og det besluttes at
det efter godkendelse på generalforsamlingen lægges på hjemmesiden: kun for medlemmer,
sammen med referatet. Jørn laver kopier til omdeling på generalforsamlingen.

5. Mission - vision - værdigrundlag
o Formanden vil prøve at lave et oplæg. Intet oplæg p.t.

6. Eventuelt Standerhejsning bliver den 6.maj. Der skal arrangeres morgenkaffe og det besluttes at
holde en hyggeaften med medbragt mad og tændt grill som sidste år. Annonceres i kommende blad.
Hans orienterede om næsmøde den 14 marts, og generalforsamling i Dansk sejlunion den 18. Der
var ingen der kunne deltage den 18. Hans har modtaget en forespørgsel om afholdelse af vielse i
klubhuset den 12 august. Det blev accepteret og klubhuset lukkes i tidsrummet. 12 april indvies den
ny mole: Henrik Larsen, ungdomsudvalget kontaktes ang. deltagelse i arrangementet.
Kassereren: Mobil Pay er ansøgt, men der er ventetid. Per: kalenderen i bladet er skrevet for småt.

Sekretær Birthe Faurskov

