
 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2022. 
Deltagere: Mads, Carsten, Ebba, Michala  
Afbud: Tim, Hauge, Sine, Danni 
Referant: Michala 
Næste bestyrelsesmøde: mandag 10. oktober 2022 

 

Opfølgning på beslutninger fra tidligere bestyrelsesmøde 

*Stander ned 29. oktober 
Beslutning: 
Carsten taler med Linda om praktik og laver opgavefordeling.  
Mads sender invitation ud og laver opslag i udhængsskabet.  
Bestyrelsen mødes på dagen kl 15.30, dækker bord osv.  
Andre detaljer på næste bestyrelses møde 
*Nøgle skal erstattes af chips.  
Beslutning: Vi undersøger yderligere. Ebba sender billeder og får tilbud.  
Vi tager det op igen på næste møde.  
*Økonomi: Vi følger budgettet. Vi bruger ikke så mange penge som budgeteret. Blandt andet fordi 
vi mangler instruktører.   

Bordet rundt.  
*Sejlerskolen alle bestod den praktiske prøve.  SvendErik vil lave undervisning for instruktørerne. 
Unionens undervisning kan med fordel suppleres.  
*Kapsejlads. Fin eftermiddag med afsluttende onsdagssejlads.  
*OK. Det går også godt med god deltagelse.  
*30 sømil om 14 dage, den er der styr på. Carsten og Mads står for den. 26 tilmeldte. En del 
udefra.  
*Ungdomsafd møde. Vi håber på der er nogen, der tager den, det skal ikke dø. Måske med hjælp 
fra nogen, der ved noget om hvordan man får fat i de unge. Carsten har tanker om, hvordan det 
kan gøres.  
*Ny sejler. Michala har input om at hvordan nye sejlere kan imødekommes, indsamlet i havnene i 
sommers og fra FB siden Ny sejler.  
Som start kommer med forslag til forbedring af teksterne vores hjemmeside. Og forslag til 
præsentationstekster udfor kontaktpersoner.  
*Carsten og Ebba har været i Inco, viser rødvins og hvidvinsglas og bestik. Det er flot og gedigent, 
vedtaget, det indkøbes. Også en ny bakke til opvaskemaskinen til glas.  
*Ny kasserer, hvem? Nogen der kender nogen?  
*Ang fremtidige arrangementer, fx om rig eller motor. Hvem kan vi bruge?  
Mulighed at spørge i andre klubber om de har nogle gode de kan anbefale.  
 
 

 


