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Næste møde:

6. oktober 2018

Agenda
Pkt. Emne

Tidsforbrug

Ansvar

1

Referat fra sidst

5

Alle

2

Afstemning af agendaen

5

Alle

3

Økonomi:
• Annonceindtægter
• DIF / DGI tilskudsordninger – nogen forslag –
gennemgang af forslag

10

4

Oplæg til nye vedtægter

60

Alle

5

Udvalgene rundt:
• Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage
stilling til eller informeres omkring?

10

Udvalg

6

Actionpunkter fra tidligere
• Afriggerfest

20

Alle

7

Eventuelt

10

Alle

Ad 3:
Annonceindtægter: HLP har indgået aftaler for kr. 7200 på nuværende tidspunkt. HLP forventer, at der kommer yderligere kr. 7200 ind.
Duelighedskursus: udsolgt (alle pladser er optaget).
Speedbådskørekort: udbydes (plads til 6 deltagere).
Klublokaler (inkl. rengøring): Kan der opnås tilskud hos kommunen? (PRJ kontakter KB).
Status: 224 medlemmer.
DIF/DGI tilskudsordninger: nyt slæbested til joller ved søsportscentret (ingen interesse fra de
øvrige i søsportscentret) og 2 andre projekter.
Ad 4:
Vedtægter:
Der skal udsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med forslag til nye
vedtægter inden 14 dage generalforsamlingen d. 3. november 2018. Dirigent: foreslås HL
eller Birgitte Poulsen.
Gennemgang af forslag af vedtægter ved BD til ekstraordinær generalforsamling:
§4.1: Kommentar: Ungdomsafdelingen: Blanket til skriftligt samtykke skal lægges op på
hjemmesiden
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Mødedato:

Sted:

Deltagere:

Mandag
3. okt 2018
kl. 19.00 – 21.00

Assens
Sejlklub
Næsvej 25
5610 Assens

Formand: Peder Roar (PRJ)
Næstformand: Bent Damsbo (BD)
Kasserer: Klaus Bøggild (KB)
Sekretær: Alex Gundersen (AG)
Kapsejladsudvalget:
Erik Kulavig (EK) - ved Maiken
Per Rasmussen (PR)
Ungdomsudvalget:
Lone Storgård (LS)
Jens Bonefeldt (JB)
Seniorudvalget:
Bjarne Eriksen (BE)
Hans Christian Mors (HCM)
Sejler akademiet:
Henrik Larsen (HL)
Kommunikationsudvalget:
Hans L Petersen (HLP)
Richardt Andersen (RA)
Klubhus:
Søren Hønnicke Toft (ST)
Hans L Petersen
Revisorer:
Hans Christian Mors
Ole Gundersen

+
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og underskrives af forældre inden opstart af sejlads.
GDRP forordning: proces for forløb - find inspiration fra Dansk Sejlunion og klubmodul på en
procedure vises på hjemmeside - Action: AG.
§7.2: tilføjelse: e-mail ifs. mail.
§10.3: tilføjelse: e-mail ifs. mail.
§11.5: samt mindst halvdelen af den samlede bestyrelse.
§ 14: revisorer vælges hvert år en revisor for en 2 årig periode.
Ad 5:
Seniorudvalg: (kommende arrangementer):
25/10 Foredrag om Caribien.
21/11 Sejleraften om moderne tovværk
Jan: Tur til SOK
Feb: Trimning
20/2 Generalforsamling
Kapsejladsudvalg:
Dialog om Singlehand Danmark Rundt 2019 stævne med start og slut i Assens.
Søsportscentret:
Hvem har A-nøgler i Assens Sejlklub?
Sejlerakademiet:
Speedbådskørekortkursus:
Man skal være medlem af Assens Sejlklub for at deltage i kurset for at få forsikring. Prisen
fastsættes af Assens Sejlklub til kr. 1000 + prøvegebyr.
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Ad 6:
Program for lørdag d. 3. nov
Ekstraordinær generalforsamling afholdes fra kl. 14.30-16.00.
Standersænkning afholdes fra kl. 16-16.30.
Afriggerfest: velkomst fra kl. 16.30 og middag kl. 17.30.
Afriggerfest:
Arrangører: efterlysning laves af HLP og PRJ.
Invitation skal laves.
Pris for deltagelse for middag og velkomstdrink: kr. 150.
Drikkevarer kan købes.
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Actions:
#

Emne

Ansvar

Oprettet

1

Punkter fra geralforsamlingen vedrørende
poster:
- Mangler næstformand for sejlerskolen
- Mangler næstformand for klubhusudvalget
- Mangler formand og næstformand for
aktivitetsudvalget
Mangler en revisorsuppleant

2

Bestyrelsen udarbejder oplæg til
kontingentstruktur til den kommende
ekstraordinære generalforsamling
(Udarbejdes efter ekstraordinær
generalforsamling)

3

Indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling for vedtagelse af ændrede
vedtægter

9

PRJ

22.02.2018

PRJafventer
vedtægter

22.02.2018

BD, KB,
BE, ST

22.02.2018

Reportage fra sejlads i medier

??

04.04.2018

11

Frivillig fest - afriggerfest

LB

21.03.2018

Oplæg
udsendt

13

Sponsering og annoncering

Hans (HLP)

04.04.2018

Igangsat

15

Sikkerhed for materiel (seascape)

Bestyrelse

13.08.2018

03.09.2018

16

DIF/DGI alle tager forslag til projekter med til
næste møde

Bestyrelse

13.08.2018

03.09.2018

17

Generelt er der behov for undervisning i vores klubmodul-system. Dette sættes der 1 time af til på
kommende bestyrelsesmøde.

03.09.2018

18

DIF / DGI ansøgninger:

03.09.2018

DIF/DGI tilskudsordning
Nyt slæbested til joller:
Dette kræver koordinering med søsportscenteret
øvrige brugere, kommunen, havnen og evt. flere.
PRJ udarbejder ansøgning om tilskud til
forundersøgelser til nyt slæbested.
Integration / SSP / ungdomsafdelingen
Søren udarbejder ansøgning til dette samarbejde
Træner uddannelse – kompetence løft studietur til anden klub
Klaus laver oplæg til dette.
De tre valgte oplæg sendes til PRJ
19

Evaluering af deltagelsen i havnens dag / vild med
vand

03.09.2018

Dead-line

