Aalborg Sejlklub ‐ Kølbådsafdeling
Projektmøde den 2.2.2016
Til stede:
Mads, Rasmus, Kim, Luc, Morten
Afbud:
Rune, Lars, Michael
Kontaktliste:
Morten Morthorst‐ medlem ‐ 30458606‐ morten.morthorst@gmail.com
Kim Nielsen‐ ikke medlem‐ 24869181‐ kinise@hotmail.dk
Rune Quist‐ ikke medlem‐ 42726353‐ runequist@gamil.com
Mads Jernov‐ medlem‐ 23670782‐ mads146@gmail.com
Michael Andreassen‐ medlem‐ 4062606032‐ mda@rn.dk
Christian Gram – medlem/bestyrelsen‐22781151‐ lm81belinda.a.s@gmail.com
Lars Skall Sørensen‐ medlem‐ 22364198‐ larsskall.s@gmail.com
Rasmus Christian Pedersen‐ medlem‐ 30234878‐ rasmuschristianpedersen@gmail.com
Luc Ghysels‐ medlem/formand‐ 40513900‐ luc@lucas‐aps.dk
Agenda:
1. Godkendelse af referat fra sidst.
2. Organisation
3. Budget/Økonomi
4. Projekt/handlingsplan
5. Tidsplan
6. Næste møde
1 ‐ Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendelse af referat fra 2016‐01‐06. Der var intet at tilføje.
2 ‐ Organisation.
Projektet har en styregruppe, der træffer de endelige beslutninger og refererer til bestyrelsen.
Styregruppen består af projektleder (Morten), Bestyrelseskontakt (Luc), Instruktør‐repræsentant (udpeges
ved næste møde).
3 ‐ Økonomi.
Der er foreløbig investeret i en H‐båd til 55.000,‐
Der er dialog med Spar Nord om sponsorat på 30.000,‐ i år og 20.000,‐ de efterfølgende 2 år.
Hvis dette bevilliges vil vi råde over 50.000,‐ til H‐båd nummer 2.
Eksempel på forretningsplan blev forelagt.
Økonomien i en H‐båd bør kunne hænge sammen ved følgende takster:

Tarif:
Bookning af fast hverdag for fast hold gennem hele sæson pr båd
Løse dagsbookninger pr båd
Ugebookning i juli pr båd

2400
200
1000

Medlemskab for instruktører blev drøftet. Instruktører skal have gæstemedlemsskab
(forsikringsspørgsmål). Tilmelding sker via Luc – send data via email (se hjemmeside for yderligere
oplysninger).
4 ‐ Projekt/handlingsplan
Første H‐båd leveres den 20. FEB.
Der ledes efter nummer 2. Der er et relevant emne ved Løkken. Båden er fra 1980 og skulle efter sigende
have gode sejl og påhængsmotor fra 2000. Denne besigtiges snarest (Kim, Michael, Morten)
Der indhentes tilbud på forsikringer fra Codan og Pantænius. (Luc taler med administrator)
Ynglingebåde skal sættes i stand. Behovet for istandsættelse vurderes (Rasmus og Lars)
Vi bør begynde promovering af projektet.
Der udarbejdes en ”flyer” til ophængning, og opslag på hjemmeside og Facebook. (Morten)
Det er vigtigt at vi alle i afdelingen er med til at udbrede materiale, da vi hver især forventes at kunne
ramme forskellige målgrupper.
Værktøjerne til daglig drift skal igangsættes.
Hvordan skal bookning og log‐bog styres?
Kan eksisterende bookingsystem bruges til bookning af både? (Luc)
Regelsæt for brug af bådene udarbejdes. Hvem er kvalificeret til at sejle etc? (Rasmus, Mads, Rune)
Hvad er driftsberedskabet? (Kim, Michael)
Det vil have en stor social effekt hvis bådene kan samles i havnen foran klubhuset (Luc)
5 – Tidsplan
Vi skal være klar til lancering ved standerhejsning den 30. APR 2016
6 – Næste møde
Næste møde den 2 MAR 2016 kl. 17 i klubhuset.

