Referat fra bestyrelsesmøde den 2. februar 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
Pladsudvalgsformanden blev valgt.

2. Siden sidst. V. formanden
Der er modtaget orientering fra kommunen vedr. tilskud til juniorerne.

3. Økonomi v. kassereren
 Sidste input til regnskab-2020 og budget-2021 for GS.
Forslag til regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen og underskrevet.

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Nyt partnermedlem:
Lene Vindeløv, Broager
Nyt aktiv medlem:
Pall Bryngeirsson, Tønder. Til broudvalg

5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene
(plads, fest, program, junior, sejlads, bygnings, medie, bro)
Plads: Vognmanden har godkendt vores søstningsdage. Priserne stiger: Båd på vogn 500 kr / Båd
på stativ 800 kr.
Bygning: Rørskaden i køkkenet udbedres når håndværkerne har tid. De har ret travlt.
Fest: Det planlagte program findes i Fanglinen.
Program: Intet at bemærke.
Junior: Intet at bemærke.
Sejlads: Vinterpause.

Medie: Er ved at lægge sidste hånd på udgivelse af Fanglinen.
Bro: Der rykkes nu for de bestilte brædder til brodæk. Tærezink på spunsvæggen er blevet skiftet.
Der er for nuværende 6 ledige jollepladser og 13 bådpladser (mindre både).

6. Fondssøgning 2021
 Hvad kan klubben tilbyde sponsorer?
Vi skal have opsat en tavle, der viser, hvilke firmaer der har sponsoreret klubben.
Vi tilbyder sejladsaktiviteter, hvis dette måtte være interessant.

 Beskrivelser af projekter:

Vi gennemgik listen af mulige projekter. Der var enighed om at koncentrere sig om 2-3
projekter i første omgang.

7. Forberedelse til Generalforsamlingen.
 Endelig dagsorden v. Formanden
Dagsordenen blev fremlagt og godkendt.
 Vedtægtsændringer mm.
2 ændringer ønskes behandlet på Generalforsamlingen.
Et forslag fremlægges til godkendelse.
 Afvikling og traktement

Afhængig af coronasituationen. Vi må være klar til at udsætte Generalforsamlingen.

8. To do listen
Hvordan går det med ekstra lys på pladsen? Er en del af el-renoveringen af hallen.

9. Eventuelt.
Intet

Referent:
sekretæren

