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BESTYRELSESMØDE den 10 okt 2016

DELTAGERE:
Peder Andersen (PNA), Søren Bak Rasmussen (SBK), Michael Andreassen(MA), Hans Jørgen 
Simoni(HJS), Jakob Marquard(JM), Luc Ghysels (LG )(Ref)
Afbud: Palle Kith, Christian Gram, Christian Steffensen

REFERAT:
1. Godkendelse af referat 09.09.2016 : godkendt.

Under dette punkt drøftedes medlemmernes skriftlige input til referatet vedr pkt. Orientering- 
bestyrelsen vedtog at hver ansvarshavende /bestyrelsesmedlem sender et kort input til sekretæren 
senest 3 dage efter mødets afholdelse.

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt iht indkaldelsen.

3. Orientering Udvalg:

3.1 Aktivitesudvalget: SBK
Afriggerfest er planlagt og isenesat. Invitationen er sendt ud pr. mail. Håber på stor 
deltagelse.
Holdt møde med Steen Frederiksen og Christian Gram om Fredags bar.
Har modtaget planlægning over dato og bemandning, så tilfreds.

3.2 Udannelsesudvalg: HJS
3.2.1 Sejlerskolen
Vi sluttede en vellykket sæson med sidste sejlads torsdag, den 29. september. Båden har 
fungeret godt, og der har ikke været nævneværdige havarier.
Vi har hele året manglet 2 instruktører. Claes Strue har været så flink at tage begge 
torsdagsholdene, og Michael Bondo Andersen tog et mandagshold fra sommerferien 
og resten af sæsonen. De øvrige instruktører har været flinke til at afløse.
Jeg forventer, at få rigget af og båden på land i næste uge.
Vi afholder praktisk prøve til Duelighedsbeviset søndag, den 23. oktober i Ryds-
jollen.
9 elever ønsker at gå op til prøven.
Der er allerede nu stor interesse for næste sæson, idet vi er oppe på 12 tilmeldte.
Jeg afholder evalueringsmøde med instruktørerne torsdag, den 20. oktober.

3.2.2 Undervisning
Vi starter undervisningen til  Duelighedsbeviset mandag, den 24. oktober kl. 19.00.
Har bindende tilsagn fra Andreas Fink-Mejlgaard om undervisningen. Det bliver hans
tredje hold, han gør det godt og eleverne er meget tilfredse med hans undervisning.
Vi har sat et maks. på 18 elever, og p.t. er der tilmeldt 17.
Undervisningen kører hver mandag aften til og med uge 12/2017.

3.3 Junior/Jolleudvalg: JM
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Sæsonen afsluttes torsdag 13/10
Vi har haft besøg af Anette Viborg, OL sejler som gæste træner.
Nordjysk Cup i sebtemper gik super godt.
Dejligt med fremgang i Afd.

Der aftaltes at Handicapudvalget indkaldes for evaluering af sæsonens aktivitet, 
regnskab/budget m.m. Action: JM,LG, PNA

3.4 Husudvalget: CG

Fredagsbaren: Hold møde med Søren og Steen. Medlemmer af fredagsbaren får 
programmeret en brik så de har adgang til depotet om fredagen fra kl 15 til kl 20.
Steen er tovholder mellem fredagsbaren og  bestyrelsen.

Onsdagsholdet: Vi er kommet godt i gang og har lagt det meste af arbejdsindsatsen på den 
nye hal.

Handikaptoilet: Har haft murer ude for at give tilbud.

Fuger ved vinduer og døre: Tilbud modtaget fra Jakob Marquad.

Lennert: Har meddelt ham at hans arbejdsindsats hovedsagelig skal ligge på medlemmer og 
optagning først derefter huset. (dog går han toiletter igennem når han møder ind.)

Kølbåde: H både sejlede ind i pælen ved bro 5 undervejs ud af havnen. Der var 3 om bord 
om den ene var instruktør eller skipper ved jeg ikke. Bad dem om at skrive det i logbogen.
Undersøgte båden dagen efter der var ingen skade på fribordet.

Uheld med kranen. Belastningsprøvning.

Der er aftalt at holde møde med Vandcentret(LG indkalder) for opsamling af erfaringer m.m.
 

3.5 Havneudvalget:PK
Følgende datoer aftalt: lukning af vand 19 nov – seneste booking 24 nov – ekstra 
lørdagskørsel 12 nov (ved min 3 både)- optagning efter 25 nov, kun efter aftale(henv 
Kontoret) Datoer lægges på forsiden /hjemmesiden.

3.6 Kapsejladsudvalget: MA
Efter udtræden af Søren Knudsen er Michael Andreassen konstitueret som ansvarlige for 
udvalget. Michael kontakter Søren Knudsen for opsamling af hængepartier, nye tiltag m.m. 
Det pointeres at bestyrelsens opgave er at koordinere aktiviteten, men ikke at planlægge 
eller gennemføre aktiviteter, det skal der findes udvalg til.

3.7 Kølbådsafdelingen: LG
Afdelingen planlægger optagning af H-bådene i uge 42, og der planlægges et 
evalueringsmøde i efteråret.

3.8 Legepladsudvalget
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udvalget genoptager planlægningen, dog har kontaktpersonen trukket sig pga bådsalg , LG 
indkalder gruppen til nyt møde. Evt. arbejdes der med et midlertidigt projekt pga 
finansiering?

4. Sekretær/Web:
Referater fra bestyrelsesmøder skal indeholde de nødvendige informationer til 
medlemsorientering, men tekster skal være kortfattet og på beslutningsniveau. Dette kræver 
at indlæg på møderne suppleres med korte notater til brug i referatet, se i øvrigt bemærkning
under pkt 1.
Opfølgning på Websiden,erfa og opfølgning. Der er i efteråret kommet meget få spørgsmål 
mht. hjemmesiden. 

5. Kasserer: PNA
Der skal følges op på budget, da der nogle steder er overskridelser, men
ellers har vi stadig en sund økonomi.
Det går godt med vores nyansatte, Vibeke, på kontoret.
ANF: Molen som beskytter vores havn har sat sig 1 meter, molen skal derfor i nær
fremtid hæves.
Grejhus: Det går godt med opførelsen af grejhuset som i stor stil udføres af de
frivillige, vi skal dog have hjælp til tagarbejdet, vurderingen pt. er at vi
holder os inden for budgettet.

6. Formand: LG
Der afholdes GF i Nordøstjysk kreds i AS-lokaler den 27.10 kl 1900, LG og JM deltager. 
Der afholdes DS-klubseminar den 25-26 nov på Vinstedcenter i Vejle- LG deltager, andre 
interesserede melder sig snarest til LG.
Der afholdes Julesamling for Sejl Sikkert Ambassadører i Middelfart den 27 nov.( transport 
betalt) , LG deltager.

7. ANF:
PNA har deltaget i Bestyrelsesmøde den 26 sept., mindre arbejder i Marinaen aftalt( renhold 
flydere ved pontoner , pladsbelysning ) udover den større renovering af molerne som skal 
hæves. Slæbestedet i MFP – adgang må fremover administreres af ANF/AS , tilsagn fra 
kommunen efter beskrivelse af problemer på baglandet.
Orienteringsmøde med klubbestyrelser planlægges i april 2017. Udrustningskaj ved 
Vandrehjemmet kan belastes med op til 10 ton ved kajkanten.
Der har været afholdt havnesyn den 08 okt 2016. PK op PNA deltog.

8. Projekt Ny Grejhal: 
Frivillige fortsætter med opførslen, dog udbydes tagdækning til professionelle pga arbejder i
højden. Finish med terrænarbejder udsættes til foråret. Der laves en plan for anvendelsen af 
hallen.

9. Drøftelser / Beslutninger:
Opgavelisten ajourføres – vedlagt.
Medlemsmøde afholdes i nov. ( 22 kl 18.30), temaer drøftes, forslag sendes til LG senest 01 
nov.
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Medlemssag: JM informerede om ubehagelige episoder med gentagne opførsler fra et 
medlem – bestyrelsen besluttede at medlemmet får en advarsel. Action : LG.
Der afholdes byggemøde med De Røde Haller /Jollehusene for afsluttende aftale vedr 
jordarbejder m.m. LG indkalder.

10. Eventuelt:
Bestyrelsen drøftede honorering af afløsere for liftfører, emnet tages op på næste 
bestyrelsesmøde til beslutning.

11. Næste møde:  07 nov. Kl 18.00

Ref. LG

Bilag: opgavelisten dat 10.10.2016
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