Referat af bestyrelsesmøde i Assens sejlklub den 21/12 2017
Mødet var et rent økonomimøde, hvor klubbens økonomi samt budgettet for 2018
blev drøftet.
Formålet var at tilpasse udgifterne til indtægterne efter en tilbagegang i
indtægterne grundet medlemsnedgang.
Vi gennemgik grundigt de første 11 måneders saldobalance og diskuterede herudfra
Klaus forslag til budget. Der blev efter bestyrelsens og de enkelte udvalgs vurdering
rettet lidt til.
Efter en konstruktiv diskussion, var vi enige om at følgende skal undersøges
yderligere:
Evt. reduktion af sejlklubbens både og dermed yderligere reduktion af
vedligeholdet: Epoke, joller, følgebåde. Hvad er vort behov, hvad bruges ikke?
Tilskud og indtægtskilder til forbedring af driften og den likvide beholdning:
Sponsorer, annoncører.
Det er uvist om det nuværende tilskud fra kommunen til lokaler mm er beregnet
korrekt. Klaus skal til møde med kommunen desangående.
Det undersøges om foreningens forsikringsudgifter kan reduceres.
Nedenstående nye kontingenttitler blev vedtaget:
Aktive medlemmer

790 kr.

Aktive medlemmer, der er ægtefælle/samlever til aktivt medlem

235 kr.

Junior op til 25 år

380 kr.

Junior op til 25 år: Søskende (under 18 år):
Ældste medlem registreres til fuld kontingent. Yngre søskende betaler
50% af kontingent for Juniormedlemmer.
190 kr.
Aktive medlemmer, der er over 65 ved opkrævning

460 kr.

Aktive medlemmer, der er over 65 ved opkrævning og er
ægtefælde/samlever til aktiv medlem

165 kr.

Gaste og eller støttemedlem

530 kr.

Endvidere blev det vedtaget, at ved indmeldelse i Sejlklubben efter den 1/7 er
kontingentet med 50% rabat.
Vi skal på det kommende møde have besluttet regler for kørselshonorering, samt
aflønning/honorering af medhjælpere, trænere og instruktører.
Der skal på næste møde sættes navn på hvem der gør hvad.
Vi gennemgik forslag til nye vedtægter: udvalg ønskes nedlagt og
opkrævningsdatoen skal ændres fra 1/1 til 1/3, således at opkrævningsdatoen ligger
efter fastsættelsen af kontingentet på den årlige generalforsamling i februar.
Bestyrelsen arbejder på at Sejlklubben for 2018 udarbejder et budget, som kommer
tæt på en balance mellem udgifter og indtægter samt gennem projektet ” Boost din
forening” får skabt aktiviteter der vil forbedre driften yderligere.
Næste møde den 4/1 kl. 18.30
Referent Birthe

