Assens Sejlklub
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 kl. 19.00

AFBUD:
SUPLEANTER:

Klaus Bøgild, Per Rasmussen
Henrik Leth-Larsen

DAGSORDEN:
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
o Evt. bemærkninger, tilføjelser, rettelser ….
Godkendt
2. Aktuelt ved Formanden | bestyrelsen
o Indkommet post.
Formanden modtager en del henvendelser fra andre sejlklubber, der ønsker hjælp til deres
arrangementer. Dette afslås, vi har rigeligt at bruge vore egne frivillige til.
Birthe orienterede fra et informationsmøde den 4. april afholdt af Assens kommune /
folkeoplysningsudvalget om bestyrelsesarbejdet. Der tilbydes deltagelse i møde den 21. april
med titlen: Boost din forening.
3. Orientering og nyt fra udvalgene.
3.1 Forretningsudvalget | Bestyrelsen
o Økonomi | rapport fra kassereren:
Udgår, Kassereren ikke til stede
o Klubmodul | indmeldelser ! - hvordan går det ?
160 af 320 medlemmer har tilmeldt sig i Klubmodul. Der er netop sendt rykkere ud til de
resterende 160 medlemmer. Disse vil desuden modtage en rykker på rødt papir i det næste
klubblad.
Hans præsenterede sit forslag til hjemmesidens forside. Dette godkendte bestyrelsen, og
Hans forventer at hjemmesiden færdiggøres hurtigt. Lone foreslår at klubmoduls
hjemmeside bruger samme skrifttype som på Kirstens hjemmeside.
Lone ønsker annoncering omkring opstart af juniorerne og praktisk sejlads. Lone kontakter
lokalavisen og forsøger også at få noget positiv omtale i avisen.
o Havnens dag den 10. juni | Planlægning:
Vi har 7 tilmeldinger til åben båd/venskabsbåd. Lars laver en pavillon, flot model forevist.
Lone foreslår at vi får klub t- shirts. De voksne i ungdomsafdelingen er alle fraværende
denne dag grundet deltagelse i Fyn rundt og planlagt ferie. 2 nyuddannede unge trænere
kan muligvis få nogle både i vandet. Hans spørger Vestfyns efterskole om de har lyst til at
sejle den dag.
Den 12. April er der indvielse af molen. Hvis vejret tillader har Henrik planer om at sejle med
en Seascape. Hans åbner til jolleskuret og kører nogle joller ud.
.
3.2 .Uddannelsesudvalget.
o Sejlerskolen - hvem, hvad, hvor og hvornår ?.
o Endnu engang tager vi en drøftelse af mål og midler og hvem. Formandsposten er endnu
ikke helt på plads. Ca 10 ønsker undervisning på nuværende tidspunkt.
o Der er også et evt. frafald af en af praktik-sejlerne.
Sommerens sejladser er på plads. Emnet debatteres på senere møde.
3.3. Aktivitetsudvalget | Bestyrelsen.
o

Drøftelse om udvalgets fortsatte selvstændige berettigelse, eller vi evt. skal sammenlægge dette udvalg
med klubhusudvalget – evt.med mandagsholdet som primusmotor ? :
Parkeres foreløbig og tages med i senere debat om: Mission, vision og værdigrundlag

3.4. Bladudvalget.
Nyt blad går i trykken i morgen.
3.5. Materieludvalg.
o Ny Rib
o Ny motor. Der er købt brugt motor i Svendborg. (fra 2012, 30 HK, 29000 Kr) Rib skal køres til
Svendborg for isætning af motor. Jan hjælper med dette.
o Diverse Arbejder og evt. mangler:
En følgebåd har problemer med vindspejlet. Repareres hos Per for 23000 kr, som skal

betales direkte til importøren. Lars vil forsøge om han kan få banken til at overføre beløbet
idet kassereren er på ferie.
3.6. Klubhusudvalg
o Oprydning generelt og i særdeleshed i depoter, kontor og undervisningslokale.
Hans m.fl. rydder op. Dejligt. .
3.7 Assens Sejlklubs Seniorudvalg.
o Orientering v./ Bjarne Eriksen:
gør opmærksom på at det ene nød lys ikke virker. Havde et godt frokostmøde i dag
medorientering omkring hjertestarter. Foreslår at lave et førstehjælpskursus til efteråret.
Forårets aktiviteter er planlagt og annonceret. Pænt fremmøde til deres arrangementer. Nye
deltagere møder op.
3.8. Ungdomsudvalg.
o Koncerten,: udsat til efteråret. Diskussion om det er for dyrt, om tidspunktet var forkert,
tilmelding på hjemmesiden for besværlig her i opstartsfasen mm. Overvejer evt. nyt koncept
til efteråret.
o Forsikringssager | reparation af Seascape ?
Trækker ud, idet Mogens Marxen i Bogense gik konkurs under reparation af den første
Seascape, men et overtagende firma fortsætter reparationen, og skal efter vi har fået 1. båd
retur reparere den anden. Begge er forsikringssager og vor udgift bliver kun selvrisikoen.
Den nye Rib skal tyverisikres.
3.9. Kapsejladsudvalget. Alt planlagt for kommende sæson.
4. Økonomi: Udgår
5. Mission - vision - værdigrundlag
o Formanden vil prøve at lave et oplæg i løbet af sæsonen
6. Eventuelt
Vi har fået afslag fra Energi Fyn på ansøgning om 50000 kr. til ny Rib. Hans foreslår at vi får gang i
Forum på hjemmesiden og at Birthe bliver tovholder. Birthe accepterer. Hans foreslår at vi ved
sæsonafslutning uddeler en præmie til årets sømilesluger dokumenteret via logbog. Dette vil kunne
tiltrække motorbådssejlere.
Næste møde umiddelbart efter standerhejsningen den 6. maj

Referent: Birthe Faurskov

