Referat af forretningsmøde i Assens sejlklub den 12. september kl 19
1: Referatet fra sidste møde: godkendes
2. Aktuelt ved formand / bestyrelsen

Kort referat fra seneste bestyrelsesmøde af
hensyn til Klaus. Ang. evt køb af en ny computer til kontoret. Klaus har den tidligere kasserers og
den bruger han ikke: tidligere regnskaber kan lægges på ekstern harddisk. Alex skulle også have en
computer. Birthe mener, at begge er købt samtidig og er ca 2-3 år gamle. Vi bør have NET
forbindelse i klubhuset. Klaus har taget et tilbud hjem. Lars vil kontakte Fynske bank ang
overrækkelse af de sponsorerede 50.000 kr og kontakte avisen for pressedækning. Vi foreslår,
efter samråd med Lone, lørdag den 7. oktober kl 9.30. Bestyrelsen skulle gerne være til stede og
der vil blive serveret morgenkaffe.

3. Emner
Økonomi: Der er budgetteret med indtægter fra kontingent på 168.500 kr. men kun indkommet
126.500, hvilket giver et underskud på 42.000 kr. Udgifter før afskrivning er 133.000 større end
budget. Driften total er- 30.000 kr. inkl. ekstra ordinær indtægter ( bådplads, 21.000kr). Den
likvide beholdning er på 290.000kr. Samlede indtægter p.t. 220.000kr. Samlede udgifter p.t.
270.000. Budgettet kan Klaus og det øvrige forretningsudvalg ikke forholde sig til, idet vi ikke har
haft indflydelse på/lavet det.

Klubmodul: Klaus finder at klubmodul er et godt og velfungerende system. Der er 243 betalende
medlemmer. Vi blev klar over at nogle udgifter ikke bliver registreret på de rette konti. Per fandt
fejl i kapsejladsafdelingens registreringer. Øvrige udvalg skal opfordres til at tjekke deres posters
kontering i forhold til regnskabet. Det skal rettes i opsætningen. Der er ikke indkommet indtægter
fra annoncører og sponsorer i år. De er ikke blevet opkrævet eller kontaktet. Klaus finder, at det er
for sent på året nu, men at der skal gøres en indsats først i det kommende år.

Hjemmesiden: skulle gerne fremtræde færdig snarest. Det skal afklares, hvem der fremover
vedligeholder hjemmesiden og hvem der har hovedansvaret/kontakten til klubmodul – gerne 2
personer med de samme beføjelser. Klaus vil naturligt være den ene, idet han har haft meget
kontakt ang. regnskabsdelen.

Medlemssituationen: Skulle gerne øges. Vi er blevet gjort opmærksom på at vores modtagelse
af nye medlemmer er mangelfuld: Efter indmeldelse modtager nye medlemmer ingen
informationer/ velkomst til klubben: velkomstbrev, orientering om klubben, orientering om nøgler
og brug af klubhus o.a.

Forsikringer: Lars tjekker vore forsikringer for at se om vi er korrekt forsikret.
Tilgængelige referater og regnskab på hjemmesiden: referater fra bestyrelsesmøder samt
regnskabet skal kunne læses efter at betalende medlemmer har logget sig ind (er vedtaget på
tidligere bestyrelsesmøde). Det skal implementeres i opsætningen af hjemmesiden.

Årshjul: Kommunen har et årshjul der beskriver hvornår der skal søges om hvad. De tilskud vi kan
få er søgt.

To Do Liste: Vi finder, at vi i sejlklubben mangler struktur. Vi mangler en tydelig beskrivelse af,
hvem der gør hvad/har ansvar for hvad. Derfor skal vi have implementeret Klaus foreslåede To Do
liste hurtigst muligt.

Standersænkning: Erik har indhentet tilbud fra La Posta på en buffet til 200 kr. Vi er
bekymret for om prisen er for høj. Forslag om at klubben sponsorerer nogle drikkevarer. Kunne vi
måske få firmaer f.eks Brugsen, Vestfyn, til at sponsorerer nogle drikkevarer? Skal vi også holde
julefrokost? Måske en nytårskur i stedet? Hvad gør vi med generalforsamlingen? forslag til dato:
den 17/2? Kunne vi få en fra DS til at komme og fortælle om hvad sejlunionen laver og hvilke
tilbud de har til klubberne. Per kontakter DS. Kunne generalforsamlingen evt. holdes sammen med
torskespisningen? Per kontakter arrangørerne for at høre deres mening. Skal diskuteres på et
kommende bestyrelsesmøde.
EVT: Grundet de mange uløste punkter og usikkerhed om, hvem der gør hvad, kan vi ikke vente til
november med at afholde bestyrelsesmøde. Mødet den 11. oktober er afsat til: Boost din
forening. Vi indkalder derfor til bestyrelsesmøde den 27. september kl. 19. Mødet skal have
hovedvægt på To Do listen, og Klaus og Birthe mødes den 21/9 kl. 10 og laver et oplæg.
Referent Birthe

