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Næste møde:

4. juni 2018

Agenda
Pkt. Emne

Tidsforbrug

Ansvar

1

Referat fra sidst

5

Alle

2

Afstemning af agendaen

5

Alle

3

Økonomi – oplæg om forsikring

20

KB

4

Boost din forening – vedhæftede PDF
 Er PDF’en vores endelige dokument for Boost?
 Hvordan får vi det kommunikeret? (www, FB, andet)
 Hvordan sikre vi fortsat udvikling?
 Har alle planer en ansvarlig?

45

Alle

5

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

20

Udvalg

6

Actionplan fra 4. april 2018

15

Alle

7

Eventuelt
 Er der nogle forslag til instruktører til praktisk sejlads,
Henrik kan godt bruge 1-2 mere
 Ansvarsfordeling af opgaver (se mail)

10

Alle

Referat af mødet:
Pkt. 1
Referat godkendt. Fremover sendes det frem til godkendelse.
Pkt. 2
Havnens Dag: Team skal fastlægges, og opgaver skal delegeres.
Pkt. 3
KB: økonomien ser fin ud, men der mangler sponsering. HLP arbejder videre med
sponsorater og annoncer både generelt og til Wayfarer stævnet. Forsikringer: KB: lavet
oversigt over alle båd, og trailer samt løsøreforsikring sammen med mandagsholdet. De 4
optimistjoller bruges ikke, så de sættes til salg. Forsikring udlades af de andre optimistjoller.
Forsikringpræmien en ser skæv ud for Kegnæs 470. Feva skal forsikres. Tera forsikres ikke.
IF-Kølbåd skal have ansvarsforsikring. Seascape skal forsikres til 150.000 DKK. Bådtrailere
forsikres med ansvarsforsikring og pris på kaskoforsikring for 10.000 DKK. Priser hentes
hjem med selvrisiko på 1.000 og 5.000 DKK for at give et sammenligningsgrundlag. Løsøre i
klublokalet indhentes pris på 300.000 DKK og 181.000 DKK med selvrisiko på 5.000 og
10.000 DKK. KB indhenter tilbud. Salg af IF-Kølbåd overvejes, men erstatning findes inden
den sælges. HL skal tage stilling til behovet for IF-Kølbåden.
Pkt. 4
Boost din forening: Revideret oplæg udsendt. I oplægget ændres klubhuset til klubliv for at
inkludere mandagshold og seniorudvalg (primsollerne). Hvordan implementeres forslagene?
Oplægget sendes ud som pdf via mail til medlemmerne. Hjemmesiden skal også opdateres
med oplægget. ST: Det bør sættes op på tavlerne i klubhuset. HLP, ST og PRJ laver et
forslag på, hvordan det kan gøres på hjemmesiden. PB/KB: følger op på ansvar for
Tursejlads udvalget.
Skal der holdes et strategidrøftelse? Der indkaldes til en lørdag i efteråret.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til lørdag d. 3 november i forbindelse med
stander ned. BD står får indkaldelse - efter sommerferien - af det tidligere nedsatte udvalg
mhp. at udarbejde forslag til ændringer i vedtægter og forretningsorden samt
kontingentstruktur, så det kan være færdigbehandlet i bestyrelsen, inden der skal indkaldes
til den ekstraordinære generalforsamling.
Pkt. 5
Ungdomsudvalget: LS: sejlads opstartet. Klargøring af den ene seascape udestår. HL har
ikke tid. Ny ansvarlig skal findes. Eleverne skal hjælpe. Aktionplan for vedligehold af
seascape skal fastlægges.
Klubhus: ST: Opvaskemaskine skal der kigges.

Seniorudvalget: BE: Standerhejsning gik godt med 80 deltagere.
Kapsejladsudvalget: Wayfarer stævne: afventer, om der er nok deltagere.
Kapsejlads PC: kører langsomt - løsning undersøges.
Sejlerskole: HL mangler båd til praktisk sejlads. I alt 7 er tilmeldte.

Ptk. 6
Svømning i Tommerup Hal: i vinteren bør fortsættes, men der skal promoveres mere for det.
Roklubben spørges om, at den skal have en fælles tid.
Ptk. 7
2 ungdomssejlere ønsker at blive medlem af AS for at få tilskud fra Fynske Bank Fonden til
deltagelse i VM. De skal være medlem af AS og stille op til arrangement for
ungdomssejlerne og klubben. PB afventer at modtage mere info fra Per Smith.
Havnens Dag: ST: Plan for dagen og opgave- og ansvarsfordeling skal fastlægges. LS:
Ungdomsdelen er på plads. HLP taler med efterskolen, om de vil stille op med sejlads. ST:
indkalder til møde.
DGI har en pulje, hvor der kan søges tilskud til AS.
X-yacht: Jess har købt 2 x-yachter. Jess høres, hvad de bruges til.
Actionplan for 7/5-2018
Pkt. 6: done.
Pkt. 8: sendt.
Pkt. 11: oplæg næsten klar. Tages næste gang. Der søges tilskud hos DGI til
frivillighedsfesten.
Pkt. 12: den kører. 5 tilmeldte både.
Ansvarligsfordeling fastlægges og nye punkter tilføjes. Hvert medlem gennemgår listen og
sender input til KB inden næste møde. Gennemgås på næste møde.
Fodboldbord fjernes af seniorudvalget.

#

Emne

1

Punkter fra geralforsamlingen vedrørende
poster:
- Vil Birthe være sekretær suppleant
- Mangler næstformand for
sejlerskolen
- Mangler næstformand for
klubhusudvalget
- Mangler formand og næstformand
for aktivitetsudvalget
Mangler en revisorsuppleant

Ansvar

Oprettet

PRJ

22.02.2018

Dead-line

NEJ

2

Bestyrelsen udarbejder oplæg til
kontingentstruktur til den kommende
ekstraordinære generalforsamling

PRJafventer
vedtægter

22.02.2018

3

Indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling for vedtagelse af
ændrede vedtægter

BD, KB,
BE, ST

22.02.2018

4

Ny forsikringsleverandør

KB

07.03.2018

5

Rengøring

ST

07.03.2018

6

Vagtselskab

KB

07.03.2018

7

Vild med vand / Havnens dag

8

Liste med kontaktinfo

9

Reportage fra sejlads i medier

10

Fælles annoncering for kapsejlads, sejler
akademi og ungdomsudvalg

11

Frivillig fest

12

Pinsetur

13

14

LB/PRJ

Ok
Møde
afholdes

HLP

07.03.2018

Ok

??

04.04.2018

HL, LS,
RA?

07.03.2018

LB

21.03.2018

Oplæg
udsendt

PRJ

21.03.2018

Ok

Sponsering og annoncering

Hans
(HCM eller
HLP??)

04.04.2018

Igangsat

Oprettelse af events

AG / KB

04.04.2018

