Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejlklub den 6. juni 2017
Afbud: Lone,
Deltagere: Lars, Per, Klaus, Erik, Hans, Bjarne og Birthe

1: gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.
2: aktuelt ved formand/bestyrelse
3: orientering og nyt fra udvalgene
4: økonomi
5: Mission-vision-værdigrundlag
6: evt.

1: udsat
2: Vi har på nuværende tidspunkt 243 medlemmer registreret i Klubmodul mod 415 registrerede via
medlemslister sidste år. Medlemstallet er reduceret af følgende grunde: vore tidligere medlemslister har
ikke været up to date: en del tidligere udmeldelser har ikke været registreret. Nogle medlemmer udmeldes
nu, da de ikke længere bruger klubben, nogle foretrækker enkelt medlemskab i stedet for
familiemedlemskab. Da kontingent for 2. familie er ret lavt og da vi kun betaler DS for det reelle
medlemstal ser økonomien umiddelbart tilforladelig ud. Vi har en pæn likvid kapital. Klubmodul har været
nede så Klaus har ikke kunnet trække økonomioverblik til i dag, men oplyser efterfølgende at indtægterne
p.t er vigende i forhold til budget med ca. 50000 kr. og udgifterne er ca. 25000 kr. større end indtægterne.
Vi har fået bevilget 50000 kr. fra Fynske Bank til den nye Rib, men p.t. ikke udbetalt. Referater og regnskab
vil fremover blive tilgængelige på hjemmesiden for klubbens medlemmer. Vi fik forelagt en skitse over de
administrative opgaver i klubben, som bestyrelsesmedlemmerne bedes se på, oprette flere punkter efter
behov og komme med forslag til/ byde ind som ansvarsperson: en hovedansvarlig og gerne en
medansvarlig. Det skulle give et bedre overblik over de administrative funktioner og lette usikkerhed om
hvem der gør hvad/er ansvarlig for hvad. På kommunens hjemmeside findes et Årshjul, som kassereren
også ønsker i brug.
Kassereren har problemer med at kontere en del af de bilag han får ind: der står ikke skrevet, hvem der har
indkøbt og til hvilket udvalg. I opfordres til at oplyse alle jeres udvalgsmedlemmer om, at de SKAL huske at
skrive på bilagene hvilket udvalg, der har indkøbt. Når det ikke er tilfældet kan kassereren ikke kontere
korrekt og regnskabet kommer ikke til at vise de enkelte afdelingers forbrug.
Udvalgene opfordres til at oplyse kassereren om hvilke udgifter de påregner resten af året, for at få et
bedre overblik over klubbens økonomi.
Singlehand sejladsen Danmark rundt 4-6 juli vil ikke generere udgifter for sejlklubben. Assens kommune
sponsorerer morgenmad i Arenaen.
Erik har ikke nået at lave sponsorlister/plan for henvendelse til sponsorer. Hans sender liste over tidligere
sponsorer til Erik, som udarbejder lister og en plan for opsøgning af sponsorer.

Hans sørger for opkrævning hos nuværende annoncører. Hans og Klaus opkræver Efterskolen for
kontingent for brug af vore joller.
3. Vores bladtrykker på Fugleviglund er stoppet og bladet bliver nu trykt i Fugleviglunds afdeling i
Glamsbjerg. Det har givet nogle udfordringer for bladet at skifte trykker, og da bestyrelse og udvalg heller
ikke er flinke til komme med indlæg til bladet, er det lidt tyndt. Det diskuteredes om bladet skulle
udkomme sjældnere, men af hensyn til annoncørerne fortsætter vi som hidtil året ud. Hans opfordres til at
”prikke” medlemmerne for indlæg, men vi opfordres også til uden opfordring at skrive indlæg. Det burde
være muligt at skrive om de oplevelser/tiltag vi har i de enkelte udvalg.
Vi diskuterede muligheden for at lave et fælles Sct. Hans bål med de andre klubber på Næs. For sent i år,
men en ide at foreslå til næste år på et Næs møde.
Sct. Hans aften i år forløber som tidligere år. Birthe kontakter Preben ang. brænde. Birthe tænder grill,
kontakter mandagsholdet ang. indkøb af drikke mm, og sender nyhedsmail ud til medlemmerne.
Formanden holder båltale.
Vores nye Rib har været i Svendborg for reparation af motoren. Efterskolen er meget glade for samarbejdet
med os. Torsdag den 15/6 tager de en tur til Bogø, Hans deltager som følgebåd. Efterfølgende lørdag låner
de vore følgebåde for en tur til Bogø med lærerne. De medbringer benzin til eget brug når de låner vore
både.
På Havnens dag kan efterskolen ikke bidrage med elever på vandet. Erik snakker med Henrik og Richard om
at der meget gerne skulle nogle unge mennesker ud i bådene. Vi må evt. finde en løsning med hensyn til en
bemandet følgebåd. Birthe spørger Ejgil, hvis det bliver aktuelt. Mandagsholdet bygger pavillon fredag.
Der laves aftale med et firma om rengøring af vore lokaler. Har vidst hidtil været 2 timer pr uge. Dette
inkluderer ikke vinduespudsning.
Det besluttes, at vi vil prøve at holde klubhusets køkken med vin/øl salg åbent for besøgende klubber,
under forudsætning af, at de har en ansvarlig kontaktperson.
Seniorudvalget har afholdt 3 dages forårstur til Esbjerg /Varde området med bl.a. besøg på Esbjerg
fiskerimuseum.
Vi er med i en gave til roklubbens 100 års jubilæum.
Kapsejladsen aflystes i onsdags og må nok også aflyses i morgen grundet dårligt vejr. Der er tur til Dyvig den
17 -18 juni.
Klubhuset kan nu lejes af klubbens medlemmer til afholdelse af private arrangementer.
Hans går i gang med at lave hjemmesiden færdig nu.
4: se punkt 2
5: Birthe orienterede om kommunes tilbud: Boost din forening. Der var delte meninger om projektet, men
det besluttes at takke ja til Andres Lilhavs (DGI) tilbud om at komme på næste bestyrelsesmøde og fortælle
om projektet
6: Næste møde: TIRSDAG den 5 september.

