Referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2021
Fraværende:
Pladsudvalgsformanden, Programudvalgsformanden og Sejladsudvalgsformanden.

1. valg af ordstyrer
Festudvalgsformanden blev valgt.

2. Siden sidst. V. formanden
Der har været enkelte gæstesejlere fra Slesvig-Holsten. De er meget velkomne, og Coronamæssigt skal
vi ikke foretage os noget. Hvis der skal være kontrol, er det en politiopgave.
Nu er afløbet i køkkenet endelig repareret.
Der er anmeldt en skade mellem vores traktor og en bil til forsikringsselskabet.
I forbindelse med en hjerteløber opgave har vores hjertestarter været ude af drift. Er nu genstartet.
Magasinet Sejlere har igen henvendt sig for at GS skulle abonnere. Vi takker nej.
Frihavsmærkerne er modtaget og udleveres af Havnemesteren.

3. Økonomi v. kassereren
Revisorerne har underskrevet regnskabet for 2020, og erklæringen blev underskrevet af de enkelte
bestyrelsesmedlemmer.

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktiv medlem:
Carsten Clausen Kock, Gråsten. Til pladsudvalg.
Burkhard Wolz, Alnor. Til pladsudvalg
Bjørn Rasmussen, Flensborg. Til broudvalg
Jakob Hauge Mortensen, Flensborg. Til broudvalg
Tom Kallehauge, Gråsten. Til pladsudvalg
Mads Hansen, Broager. Til broudvalg
Søren Hansen, Kolding. Til pladsudvalg
Udmeldt passiv:
Hans Chr. Sibbesen, Egernsund
Lasse Johannsen, Aabenraa
Udmeldt junior:
Julie Tolnov Havn, Gråsten
Udmeldt aktiv:
Lars Schumacher, Tinglev
Kenneth Jessen, Sønderborg
Henrik Winther, Alnor

Classified as Business

Henrik Kjær, Alnor
Afgået:
Ernst Thiesen, Gråsten
Anker Hansen, Gråsten. Æresmedlem

5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene
(plads, fest, program, junior, sejlads, bygnings, medie, bro)
Plads: Ikke til stede.
Fest: Der kommer et opslag om Pinsetur til Mjels Vig. Der har været afholdt standerhejsning.
Program: Intet at bemærke.
Junior: Har startet sæsonen op. 2 piger er med til VM i Zoom. Der bliver afholdt sommerlejr i
slutningen af juni.
Sejlads: Første kapsejlads har været afholdt den 5. maj.
Bygning: Rørskaden i køkkenet er udbedret. Vinduer og døre males.
Medie: Reorganiserer hjemmesiden. Videoovervågning tages op igen.
Bro: Der er nu ro på broerne. Kapsejladsstander monteres på A-broen. Der rettes på bøjerne ved
juniorjollerne.

6. Fondssøgning 2021
Vi har haft udsendt en pressemeddelelse til forskellige blade, som har affødt ret forskellige artikler. Men
det har i hvert fald medfødt en del henvendelser.
Der er modtaget 2 donationer:
10.000 kr. fra Mads Clausens Fond til juniorbro
66.000 kr. fra Norlys Vækstpulje til led-lys i klubben.

Af andre projekter kan nævnes:
Energirenovering af hele klubben.
Havnebad / vinterbad.
Solceller på hallen.
Fjernvarme.
Gangsti til Gråsten/Nybøl Nor.
Klimasikring af juniorkajen.

7. Revisorrapport
Rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.
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8. Forberedelse til Generalforsamlingen.
• Endelig dagsorden v. Formanden
Dagsordenen blev fremlagt og godkendt.

Generalforsamlingen afholdes den 31. maj med tilmelding og
coronapas.
9. To do listen
Intet.

10. Eventuelt
Fra juniorafdelingen kom en forespørgsel om klubtøj.
Der udsendes en artikel om kvinder i sejlklub.

Referent:
sekretæren
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