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Næste møde:

3. oktober 2018

Agenda
Pkt. Emne
1
2
3

4

5

6
7

Referat fra sidst
Afstemning af agendaen
Økonomi:
• Nyt om forsikring / medlemmer / økonomi
• Annonceindtægter
• DIF / DGI tilskudsordninger – nogen forslag –
gennemgang af forslag
Boost din forening:
• Strategimøde – Lørdag, den 6. oktober 2018
• WM-sejlere – hvordan bruger vi dem – nogen ideer?
Udvalgene rundt:
• Er der noget i udvalgene bestyrelsen skal tage
stilling til eller informeres omkring?
• Rutiner omkring sikkerhed for materiel tages op på
næste bestyrelsesmøde.
• Speedbådskørekort
Actionpunkter fra tidligere
Eventuelt

Tidsforbrug
5
5
30

Ansvar
Alle
Alle
KB
HLP
Alle

30

30

PRJ
Alle
Udvalg

10
10

PRJ
Alle
Alle

Referat af mødet:
Pkt. 1
Referat godkendt.
Pkt. 2
OK
Pkt. 3

Økonomi
Indtægterne er vigende i forhold til budgettet, der arbejdes på annonce og sponsorindtægter,
og vi er afhængige af at få de nødvendige tilmelding til kapsejladserne, men lejeindtægter vil
med sikkerhed ikke kunne indhentes.

Forsikring
KB har gemt notat om forsikringer i bestyrelsens arkiv.

Annonceindtægter
Erik og Hans vil gerne have input til evt. potentielle sponsorer. Forslag sendes direkte til de
to herrer.
Henrik vil udarbejde oplæg til ”udvidet” sponsor-aftale mellem virksomheder og Assens
Sejlklub.

DIF/DGI tilskudsordning
Der var følgende forslag til projekter som der kan søges tilskud til:
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
Sikkerhed til søs (afventer)
Søge midler til udstyr / materiel / 1. hjælp på vandet / Falck
Mobilitet i alderen / Svømmetrænning (afventer)
Styrkelse af det sociale – foredrag o.lign. (afventer)
Gamming center – ungdomsafdelingen (afventer)
Træner uddannelse – kompetence løft - studietur til anden klub
Klaus laver oplæg til dette.
De tre valgte oplæg sendes til PRJ
Pkt. 4
Emner til strategimøde sendes til PRJ
Rekruteringsaktiviteter med WM sejlere tages op senere.

Pkt. 5 Udvalgene rundt
Plimsollerne tilføjer standermasten til ansvarsområderne, men foreslår forretningsudvalget
tager ansvaret for indkøbsaftaler. Dette er der enighed om.
Sejlerakademiet annoncerer introduktionsaften for Duelighedsbevis og speedbådskørekort
der afholdes den 13. september. Der kan deltage op til 12 i duelighedskurset.
Henrik deltager i seminar om de nye regler for duelighedsbeviset den 6. oktober.
Sejlerakademiet vil koordinere events gennem vinteren med øvrige udvalg. Events kunne
f.eks. være besøg hos SOK, Motor, el om bord, knob, trim, langtur m.v.
Kapsejladsudvalget orienterede om at Danmark rundt i 2019 gerne vil starte/slutte i
Assens.
Ungdomsudvalget, Lone og PRJ kikker på rutiner omkring sikkerhed for materiel,
Generelt er der behov for undervisning i vores klub-modul-system. Dette sættes der 1 time
af til på kommende bestyrelsesmøde.
Pkt. 6
Actionlisten blev gennemgået og ajourført
Pkt. 7
DS afholder Klubkonference, Henrik, Klaus og PRJ er interesseret i at deltage. PRJ sender
link.
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

PRJ

22.02.2018

2

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

PRJafventer
vedtægter

22.02.2018

3

Indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling for vedtagelse af ændrede
vedtægter

BD, KB, BE,
ST

22.02.2018

9

Reportage fra sejlads i medier

??

04.04.2018

11

Frivillig fest - afriggerfest

LB

21.03.2018

Dead-line

Oplæg
udsendt

Sponsering og annoncering

Hans (HLP)

04.04.2018

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

13

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

Igangsat

