INTERNAL

Referat af møde d. 5. december 2018
Mødedato:

Onsdag
5. december 2018
kl. 19.00 – 21.30

Sted:

Deltagere:

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) +
Per Rasmussen (PR) Ungdomsudvalget:
Lone Storgård (LS) +
Jens Bonefeldt (JB) Seniorudvalget:
Bjarne Eriksen (BE) +
Hans Christian Mors (HCM) Mandagshold:
John +
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 -

Næste møde:

Onsdag 9. januar 2019

Agenda
Pkt. Emne

Tidsforbrug

Ansvar

Velkommen og præsentationsrunde

10

Alle

1

Referat fra sidst

5

Alle

2

Afstemning af agenda

5

Alle

3

Økonomi:
• Status år til dato
• Strategi og Budget 2019 – 1. udkast
• Herunder kontingent struktur

10
40
30

KB
Alle
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5

Udvalgene rundt:
• Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage
stilling til eller informeres omkring?
• Kort fra klubkonferencen
• Opdatering forsikring

10

Udvalg

5
5

KB
HLP

6

Actionpunkter fra tidligere jf. referat

20

Alle

7

Eventuelt

10

Alle

ad 1. Godkendt.
ad 2. Godkendt.
ad 3. Status økonomi ÅTD: Sponsorindtægter er på vej ind. Der mangler 14.000 DKK i
indtægter ift. budget. Der er 16.000 DKK mere i udgifter end budgetteret. Pr. 30/11-2018 er
der et underskud på 1.300 DKK. Der forventes et tab i december på yderligere 10.000 DKK.
Derudover er der afskrivninger af bådene på 28.000 DKK ved en afskrivning på 10% p.a. af
restværdi. Der er stadig ikke afklaring om indkøb hos Tommy i indeværende år.
Budget 2019: Der budgetteres med 5.000 DKK i ekstra kontigentindtægter (enten som nye
medlemmer eller kontigentstigning). Under kapsejlads ændres kontoen wayfarer stævnet til
Stævner, da Danmark Rundt i Singlehand forventes at komme forbi Assens med en
budgetteret indtægt på 10.000 DKK. Kapsejladsudvalg kommer med forslag til priser på
deltagelse i kapsejladser, hvor der er mulighed for tilmelding til alle kapsejladser fra start af.
Tilskud til lokaler fra kommunen er ekstra høj i år, da der er tale om en regulering fra 2017,
derfor falder tilskudet i 2019. Der er et potentiale i at få flere sponsorindtægter, hvis der er
én, der vil tage teten. Der forventes uændrede indtægter i 2019 ift. 2018 samlet set.
Nettobetaling til Søsportscentret er 10.000 DKK efter tilskud fra kommunen. Overvej at
spare på security. Svømning skal bruges mere aktivt for at skabe værdi for medlemmerne.
Rengøring skal overvejes, om der skal spares her. Sejlbåde vedligeholdelse af IF: båden er i
dårlig stand, så vedligeholdelsen spares - overvej at lave et projekt om H både med Kim
(projektansvarlig: EK). De både, der ikke bruges, sættes i “mølpose”. Seascape bådene
tages frem, hvis der er interesse for at sejle i dem. Vedligeholdelse af bådene bør gøres af
dem, der bruger dem - eks. ungdomssejlerne. Kun den ene af følgebådene bruges, så den
anden sættes til salg. HLP er i gang med at undersøge forsikringerne af bådene og trailere.
Kontigentstruktur: Junior medlemsskab ændres til Junior med båd, så prisen bliver 1.080
DKK. Forslag om at lave en støtteforening, hvor pensionister uden båd kan være medlem.
Forslag til ny kontigentstruktur laves til næste møde af forretningsudvalget.
ad 5. Sejlerakademiet: HL: vil arrangere en aften om sikkerhed til en deltagerpris på 100
DKK + en praktisk dag på vandet om sikkerhed. Motorkursus: interesse for at holde en aften
om vedligeholdelse af motoren - kan holdes i januar.
ad 6. Tages PRJ med de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
ad 7. Gå ind på Dansk Sejlunion og se klubkonferencen, hvor der er god inspiration fra
succesrige klubber - KB deltog i Vingsted Centret.
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Send mail til PRJ, om man vil fortsætte i bestyrelsen næste år. Posterne i bestyrelsen skal
besættes med nye medlemmer, da vi ikke pt. er nok ifølge vedtægterne.
Alle er på valg på nær formanden til generalforsamlingen i februar.
Udkast til forretningsorden skal laves af forretningsudvalget inden næste møde.
Vedtægtsændring ved BD skal fremsendes, så den kan vedtages på generalforsamlingen d.
20. februar.

