Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2021
Fraværende: Formændene for festudvalg og broudvalg
.

1. valg af ordstyrer
Formanden for programudvalget blev valgt

2. Siden sidst. V. formanden
Der planlægges afholdelse af forberedelse til duelighedsbevis. Duelighedskursus kører i LOF
regi, men i sejlklubbens lokaler med rabat for medlemmer,

Der er nu mulighed for at betale pladsleje med Haber. Har dog ikke været meget brugt.
Problemerne med ekstraordinært brooplukning efter aftenkapsejladsen forsøges rettet med kontakt til
de respektive ansvarlige i Kommunen. Formanden har kontakten.
Der har været flere udkald til hjertestarteren. Når dette er sket, skal vi resette apparatet.
Ved skade på klubbens materiel, har vi en stor selvrisiko. (7000 Kr.)
Autocamperparkeringen kører fint uden de store gener for klubbens medlemmer.

3. Økonomi v. kassereren
Det går fint!

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktiv medlem:
Kim Skriver, Kollund. Til broudvalget.
Pall Bryngeirsson, Tønder, til broudvalget
Siggi Feddersen, Padborg. Til programudvalget
Nyt juniormedlem:
Finnja Frevert, Flensborg
Udmelding:
Lars C. Møller, Rinkenæs
Til passiv:
Bent Junk, Alnor

5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene
(plads, fest, program, junior, sejlads, bygnings, medie, bro)

Plads: Der bliver 13 nye både på pladsen til vinter. Ledige mastepladser i hallen er afmærket med
gult. Fællesoptagning er planlagt. Fra 27/9 må der ikke længere stå autocampere på pladsen.
Fest: Er i gang med at arrangere mandetur til Galwig den 18.-19. september.
Program: Planlægger med et programpunkt pr. vintermåned. Udvalget tildeles et budget på 10000
kr.
Junior: Der har været afholdt sommerlejr med ca. 30 sejlere. Vi deltog i Sønderborg til Sønderjysk
Open #2 og deltager igen i weekenden i #3. Vi vil prøve med vintersejlads i år.
Sejlads: Har været en lidt broget sæson. Klubmesterskab afvikles den 18. september.
Bygning: Vinduerne er blevet malet. Der er nogle opgaver, der hænger lidt. VVS-opgaverne er dog
udført. Lamperne i klubhuset renoveres og monteres med LED-pærer.
Medie: De indkøbte web-cameraer er ikke det optimale, idet optagelserne er offentlige. Der kigges
på et andet lokalt system.
Bro: Der skal slås enkelte pæle. Forretningsudvalget og broudvalgsformanden sætter sig sammen
med Johnsen for at få en handelsaftale.

6. El-forbrug
Forbruget er kraftig stigende. Noget i nærheden af en fordobling fra 2020 til 2021. Formanden
orienterer i Fanglinen.

7. Fondssøgningteam status
For øjeblikket har vi ingen ansøgning liggende. Efter dialog med Sønderborg Kommune har vi trukket
ansøgningerne tilbage for at genindsende dem som en samlet ansøgning i efteråret.
Der bliver også kigget på gæstecykler.

8. To do listen
Legimitation til Sydbank. Billeder af bestyrelsesmedlemmer i Fanglinen.

9. Eventuelt.
Mirka afløser Frede som havnemester i uge36 og 37
Referent:
Sekretæren

