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DAGSORDEN:
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 Evt. bemærkninger, tilføjelser, rettelser ….
Godkendt
2. Aktuelt ved Formanden | bestyrelsen o aktive seniorer i naturen Friluftsrådet
o Sikkerhed til søs | Stena Line
Orientering om støtte til aktive ældre fra DSU. Bjarne Eriksen ser på det. Vi har fået foræret
en bådplads til Epoke. Værdi 21000 kr. Beviset vil blive opbevaret i en mappe i forretningsudvalgets
skab. Birthe opretter en mappe.
3. Orientering og nyt fra udvalgene.
3.1 Forretningsudvalget | Bestyrelsen o Økonomi | rapport fra kassereren o Klubmodul |
indmeldelser ! - hvordan går det ? o Klubmodul | hjemmesiden - hvordan går det ?
o Havnens dag den 10. juni | Planlægning ( udsættes til næste møde)
Det har været en stor udfordring for Klaus at få overblik over klubbens økonomi grundet
dårlig overlevering fra tidligere kasserer og opstart af nyt regnskabssystem. Hans har hjulpet
med overblik over klubbens struktur og Charlotte Christiansen fra Assens kommune og
konsulent hos klubmodul har hjulpet med at få overblik over regnskab og indkøring i
klubmodul. Det bliver nødvendigt med mere hjælp fra Charlotte før alt er på plads. Vi fik
forelagt det foreløbige regnskab og det udløste en del debat. Der er poster i sidste års
regnskab, som ingen kunne forklare. Hans kontakter Jørn. Bliver det nødvendigt med et nyt
budget? Mange medlemmer mangler stadig at tilmelde sig det ny betalingssystem. 207 er
registreret, 180 har betalt. Hans sender rykkere ud nu, efter formandens godkendelse af
tekst. Det foreslås at ringe ud til de der ikke er tilmeldt: opgaven deles af
bestyrelsesmedlemmerne. Det skal udmeldes, at det er meget besværligt for kassereren når
medlemmerne betaler med andre kort end Visa/Dankort. Er det muligt i klubmodul at
begrænse valgmulighed til kun Visa/dankort? Der vil blive mulighed for at bruge en
bankkonto for de medlemmer, der ikke VIL bruge deres kort, men det er en nødløsning med
ekstraarbejde for kassereren. Det viser sig, at vi i øjeblikket ikke modtager sponsorindtægter
fra andre end energi Fyn Det er muligt at få annoncer på klubmodul. Klaus er blevet
opmærksom på at vi som forening ikke er dækket af banken mod virus og hacker angreb.
Dækker DSU måske? Klaus undersøger det og hvis ingen dækker og forsikringsprisen er
rimelig afgør formand og kasserer om og hvad der skal tegnes. Klaus spurgte til kort og
kassesystem i klubhuset. Det besluttes, at der lægges kreditkort til brugsen i den aflåste
skuffe i køkkenet samt en pengekasse med 250 kr. til byttepenge ved arrangementer. Husk
at skrive hvilket udvalg og til hvad på regninger til Klaus. Tag gerne et billede af regningen og
send det i stedet for fysisk regning, eller læg regningen i skuffen.
Det diskuteredes om deltagere på sejlerskolen skal være medlemmer af klubben. Det
besluttes at et gastemedlemskab/støttemedlemsskab er minimum også til deltagere i
navigations undervisning. Vores rengøring stopper til sommer. Hun har ikke fået lønsedler i
2 år. Vi skal oprettes som firma. Klaus sørger for det. Vi skal have ændret vores officielle
adresse, opdateret bestyrelsesoplysninger i Conventus, samt adresse hos post Danmark.
Birthe og Klaus sørger for det.

.
3.2 .Uddannelsesudvalget.
o Sejlerskolen - hvem, hvad, hvor og hvornår ?
Endnu engang tager vi en drøftelse af mål og midler og hvem. Formandsposten er endnu
ikke helt på plads.
o Der er også et evt. frafald af en af praktik-sejlerne
Henrik Larsen indvilliger i at være uddannelseskoordinator med kontakt til bestyrelsen/
deltager i bestyrelsesmøder indenfor følgende ramme: Sejlerskolen skal ses som et aktiv
for Assens sejlklub med det formål at kunne tilbyde alle medlemmer relevant uddannelse.
Som følge deraf tilbydes kursister, der alene ønsker uddannelse i Assens sejlklub, at der
kan tegnes et gaste/støttemedlemsskab. Der er enighed om, at man skal være medlem i
Assens sejlklub for at kunne deltage på kursus, træning og arrangementer i regi af
sejlerskolen. Udgangspunktet for sejlerskolen er undervisning i teori og praktisk sejlads på
højt niveau med det formål at kursisterne kan bestå Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis.
Undervisningen tilrettelægges og udføres af klubbens egne instruktører. Øvrige
uddannelsestilbud vil blive udbudt, såfremt der vil være efterspørgsel efter det under
forudsætning af, at der kan stilles kvalificerede instruktører.
o Henrik Larsen understreger, at øvrige aktiviteter som f.eks. afvikling af stævner eller større
arrangementer ikke er en opgave, der varetages af sejlerskolen – disse må løses af
klubben.
o Relevante aktiviteter og ekskursioner som udbydes til kursister, vil i det omfang det er
muligt, kunne tilbydes til klubbens øvrige medlemmer som events opslag via klubmodul.
o Der udbydes p.t. ikke speedbådskørekort i vor klub, men det kan tages hos dykkerne.
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 ?
Udsættes til næste møde
3.4 Bladudvalget.
 Er der ændringer i fremstillingsprocessen ?
Bladets udgivelse skal flyttes til Glamsbjerg, da vores nuværende udgiver er stoppet. Alt
materiale ligger på en computer. Lone tilbyder hjælp til opsætning. Det diskuteredes, hvor
mange udgivelser vi skal have pr år. Der foreslås 4, idet mange medlemmer er glade for
bladet, og det vurderes at nyhedsmails ikke kan erstatte det. Vi skal have styr på vore
sponsorer, skulle gerne kunne betale for udgifter til bladet. Erik laver et oplæg til fremtidig
opkrævning og ansøgning om sponsorater.

Materieludvalg.
 o Ny Rib ? o Ny motor ? o Diverse Arbejder og evt. mangler ?
Se under ungdomsudvalg
3.5 Klubhusudvalg o Oprydning generelt og i særdeleshed i depoter, kontor og
undervisningslokale.
Udsættes til næste møde
3.6 Assens Sejlklubs Seniorudvalg.
o Orientering v./ Bjarne Eriksen
Udsættes til næste møde
3.7 Ungdomsudvalg.
o Forsikringssager | reparation af Seascape ?
RIB med ny 30 hk motor netop prøvesejlet og vurderet at være for langsom. Motor kan
ombyttes med ældre 40 hk motor. Udvalget beslutter, hvad man foretrækker blot det er
udgiftsneutralt. Den ene seascape er retur, den anden repareres i sommerferien ( mindre
reparation, sejler nu). 2 unge trænere har været på instruktørkursus: har fået oplyst at de bør

have en kontrakt. Lone undersøger. De er lovet mindre aflønning af deres trænerjob.
Besluttet på bestyrelsesmøde i 2016.
3.8 Kapsejladsudvalget.
o Hvordan går det med arrangementet ”Danmark Rundt | singlehand” ?
Udsættes til næste møde
4. Økonomi
Se punkt 3.1
5. Mission - vision - værdigrundlag
o Formanden vil prøve at lave et oplæg i løbet af sæsonen
Udsættes til næste møde
6. Eventuelt Birthe og Per har deltaget i kommunens møde: boost din forening. Birthe
orienterede: Kommunen tilbyder konsulentbistand til hjælp til at udvikle foreningslivet:
samarbejde, organisering, struktur, tiltrække flere frivillige, analysere udfordringer og potentialer,
opstille konkrete handlingsplaner og målsætninger med udgangspunkt i egen forening. Et flertal
finder, det er en god ide og birthe kontakter kommunen for mere information og mulig start til
efteråret.
Der mangler opvaskemiddel: det sørger Hans for.
Næste møde tirsdag den 06/06 kl. 19

Birthe Faurskov
Sekretær

