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Næste møde:

13. august 2018

Agenda
Pkt. Emne

Tidsforbrug

Ansvar

1

Referat fra sidst

5

Alle

2

Afstemning af agendaen

5

Alle

3

Økonomi – nyt om forsikring / medlemmer

20

KB

4

Boost din forening:
• Havnens Dag – er vi klar!
• Strategimøde – følgende dage foreslås:
Lørdag, den 22. september 2018
Lørdag, den 6. oktober 2018
(Lørdag, den 20. oktober 2018)
• Frivillig fest

45

Alle

Lone

5

Udvalgene rundt:
• Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage
stilling til eller informeres omkring?
• Way fair stævne - status
• Se nedenstående oplæg til Speedbådskørekort

20

Udvalg

6

Actionplan fra 7. maj 2018

15

Alle

7

Eventuelt
• Ansvarsfordeling af opgaver (husk at sende dine
punkter til Klaus, hvis du ikke allerede har gjort det)
• WM-sejlere
• DIF / DGI tilskudsordninger

10

Alle

Erik/Per
Peder

Klaus
Peder
Peder

Speedbådskørekort
Da vi ikke selv har ressourcer til mere end duelighedsbeviset pt., og da vi ikke kan kombinere de to
ting, har vi undersøgt en mulighed med vores censor fra sidste år, Robert Dølling.
Robert som vi brugte som censor sidste år til den praktiske prøve virkede som en rigtig fornuftig gut,
og han lagde meget vægt på kvaliteten.
Robert driver selv en kursusvirksomhed i speedbådscertifikatet og underviser i samme ved AOF i
Svendborg.
Han vil gerne hjælpe, og et setup kunne lyde som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle deltagere skal være medlem af AS
Prisen er 1000 kr.
Prøve 400 kr. (måske mindre, da AS er medlem af DS, Robert undersøger)
Hvis vi kan stille båd til rådighed (min 25 hk, kan plane, plads til 5 mand), får klubben 250 kr.
retur til dækning af dette.
Robert laver mapper som er i klubben med undervisningsmateriale, denne skal læses inden
kursusdagen (mini dueligheds pensum)
Der afholdes en teoriaften 17.30-21.30
Der afholdes en dag på vandet afsluttende med prøve 9.00-15.00
Max. 4 mand pr. dag på vandet

Robert er godkendt af DS til at eksaminere og undervise, så kvaliteten bør leve op til myndighedernes
krav til dette.
Det kunne jo være en måde at komme i gang på, og ikke mindst at gafle nogle nye medlemmer på.

Referat
Ad. 1: Referat godkendt.
Ad. 2: Agenda godkendt.

Ad. 3: Mangler fortsat annonceindtægter. HLP har forslag til 20-30 annoncører til hjemmesiden med
rubrikannonce med link til egen hjemmeside. Pris: 1200 kr. pr. annonce. Forslag til forskellige
niveauer af sponsorater laves senere - forslag laves af HL og EK. Der er åbenhed omkring sponsorer
inden for det rimelige.
Det tager tid at få tilbud på forsikringer fra selskaberne.
Ad. 4: Havnens dag: Program lavet for dagen - gennemgået af ST. PRJ tager flyers med. Dagen
afsluttes kl. 17 med grillning. Alle medlemmer opfordres til at sætte flag på bådene - får besked via
sms. Klistremærke skal genoptrykkes. PRJ tager fat i Søren Plovgård fra Lokalavisen.
Strategimøde: vælges lørdag d. 6. oktober.
Frivillighedsfest: lørdag d. 29. september. Invitation lavet af LS. Markering af 110 års jubilæum
gøres i forbindelse med Bågø Rundt. Bruttoliste over frivillige laves af hvert udvalg og sendes til PRJ.
Event laves med Klubfest - sæt kryds på hjemmesiden.
Ekstra ordinærgeneralforsamling: afholdes lørdag d. 3. november.
Ad. 5: Skt. Hans arrangement: afholdes af Morten ved Maagen med fælles bål på marinaen. Det er
et fællesarrangement for alle på marinaen. Klubhus er åbent. HLP: laver et opslag på hjemmesiden.
Wayfarer stævne: Der er kun 17 deltagere, hvilket ikke er nok til at afholde et fuldt arrangement med
25 deltagere. EK: forslag er at lave en light udgave på 2 dage. Bestyrelsen for Wayfarer klubben vil
dække det manglende deltagergebyr fra 17 til 25 deltagere på 10.000 kr., men det vil ikke dække den
fulde omkostning at afholde arrangementet i forhold til de forventede 50 deltagere. EK: forsøger at få
en light udgave af stævnet igennem.
Bro ved søsportscentret: Udgifterne dækkes af søsportscentret, men laves af Lars.
Joller: gøres klar og sættes frem til salg på lørdag.
Speedbådskørekort: iværksættes.
Opvaskemaskine: ST: virker ikke. ST: Prisen bør indhentes på ny maskine (enten en professionel
eller 2 alm.).
Praktisk sejlads: HL: er i gang med 2 både med 4 deltagere på hver - i alt 8 nye medlemmer.
Ungdomssejlads: 12 ungdomssejlere.
Ad. 6:
Ad. 7: WM sejlere: PRJ underskrevet ansøgning og modtaget 70.000 kr. i støtte fra Fonden for
Fynske Bank (heraf 60.000 kr. til de 2 sejlere og 10.000 kr. til klubben). HL: Er der nogen udgifter ved
at sige ja? PRJ: møde arrangeret med dem til d. 15 juni. Hvordan får vi glæde af dem?
Ansvarsfordeling: PRJ og KB sendes ud til næste møde.
DIF / DGI tilskudsordning: PRJ: der er gode muligheder for at få tilskud - puljen er på 15 mio. kr.
årligt, som der kan søges i. Forslag sendes til PRJ inden næste møde.
Kystsikring af Assens Marina og Havn: Vedrørende årsprojekt om rekreative tiltag i forbindelse
med kystsikring mødes PRJ med de to jordbrugsteknolog-studerende på EAL i Odense.
Dyvig sejlads: start 1: motor-/turbåde - start 2: sejlbåde. EK: laver invitation.
Ribbåd: bunden renset - ophalervogn mangler. Skal bundmales.

