Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2021
Fraværende: Programudvalgsformanden.
Til stede via Skype: Formanden for festudvalget, juniorudvalget, sejladsudvalget,
medieudvalget og broudvalget.
Til sted i klubhuset: Formanden og formanden for pladsudvalget, bygningsudvalget,
kassereren og sekretæren.

1. valg af ordstyrer
Kassereren valgt.

2. Siden sidst. V. formanden
De sidste nye skærpede Corona-krav er ophængt i klubhuset.
Overslaget over kloakreparationen er godkendt af forsikringen, og arbejdet kan sættes i gang.
Deadline for Fanglinen er den 30. januar.
Brevet fra revisorerne blev gennemgået.
Sydbank har igen hævet gebyrerne for klubben.

3. Økonomi v. kassereren
Regnskabet for 2020 blev gennemgået. Det samme for budget for 2021.

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Udmelding aktiv:
Jes Knutzen, Broager
Finn Jacobsen, Tønder
Udmelding junior:
Mikal Moisen, Egernsund
Mads Moisen, Broager
Thomas Perzynski, Broager
Signa Moisen, Egernsund
Jan Moritz, Flensborg
Udmelding passiv:
Johan Rasmussen, Alnor
Henning Larsen, Hokkerup

Indmelding aktive:
Uwe Scheumann, Ringsted
Allan Sørensen, Broager til festudvalg

Classified as Business

Indmelding partner:
Catrin Scheumann, Ringsted

Ændring fra passiv til partner:
Ulla Rerup, Gråsten

5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene
(plads, fest, program, junior, sejlads, bygnings, medie, bro)
Plads: Intet at bemærke.
Bygning: Rørskaden i køkkenet udbedres nu.
Fest: Har haft kontakt til medlemmer i udvalget.
Program: Intet at bemærke.
Junior: Intet at bemærke.
Sejlads: Vinterpause.
Medie: Er på vej med en ny mediestrategi.
Bro: Broarbejdet neddrosles grundet Corona. Der laves en midlertidig fornyelse af brodækket og
bæringer og vanger forstærkes, hvor der er behov. Brodækket kan genbruges, når det hele skal
renoveres. Der monteres wirestop på mastekranen med alarm.

6. Generalforsamlingen.
•

Vedtægtsændringer.

Hængepartiet fra sidste Generalforsamling blev gennemgået.

•

Dagsorden

Blev gennemgået og tilpasset med de aktuelle punkter.

•

Valg / genopstiller

Valglisten blev opdateret.

7. Fondsansøgninger
Den nedsatte gruppe kom med et oplæg til beskrivelse af klubben og en liste over aktiviteter, hvor det
kan være relevant at lave ansøgninger til.
Blev godkendt af bestyrelsen, og gruppen fik grønt lys til at gå videre.
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8. To do listen
Intet.

9. Eventuelt.
Formanden udarbejder et indlæg til Fanglinen vedr. arbejdsindsatsen under Corona.

Referent:
sekretæren

Classified as Business

