Referat fra bestyrelsesmøde den 28. september 2021
Fraværende: Pladsudvalgsformanden

1. valg af ordstyrer
Juniorudvalgsformanden blev valgt.

2. Siden sidst. V. formanden
Der er modtaget invitation til efterårsseminar hos FLID. Formanden deltager.
Flydebroen til juniorerne er modtaget. Formanden indkalder til planlægningsmøde med
Juniorudvalgsformanden og Broudvalgsformanden.
Der er foretaget indstilling af juniormestre til Sønderborg Kommunes Fritidsfest.
OK har overtaget gasaftalen. Bygningsudvalgsformanden laver et overslag over alternative
opvarmningsløsninger.
Der er nu opsat kameraer, som overvåger pladsen. Der laves ekstra orienteringsskilte ved broerne. Er
også registreret hos Politiet.
I september måned har der været en lejeindtægt fra autocampere på 9000 kr. Sejlere 700 kr.
Seniorklubben lægges ind under Programudvalget.
Fondsgruppen arbejder med udskiftning af LED-lys.
Fondsgruppen har et møde med BHJ vedr. oplevelsessti-projektet.
Havnebadet forudsætter en godkendelse af vandkvaliteten. Der foretages en række måling af et
godkendt institut. GS betaler for målingerne.

3. Økonomi v. kassereren
Fin likviditet.

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktiv medlem:
Lars Jørgensen, Gråsten. Til pladsudvalg.
Tove Andersen, Blans. Til festudvalg.
Aktiv til passiv:
Burchard Wolz, Alnor

5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene
(plads, fest, program, junior, sejlads, bygnings, medie, bro)
Plads: Ikke tilstede. Har meldt klar til fællesoptagning.

Bygning: Gavlen på klubhuset er blevet malet. Halgavlen males senere. Måske bliver der tale om
udskiftning af belægningen. Det store vindue i klubhuset bliver udskiftet. Er bestilt.
Fest: Er klar til standerstrygning den 23 oktober kl. 13:00. Standerhejsning er fastlagt til den 23. april
2022.
Program: Har næsten vinterprogrammet klar:
23. november: Vedligehold af redningsveste m.m.
Januar: Vin/ølsmagning.
Februar: Flensborgtur.
15. marts: Førstehjælpskursus.
Junior: Der er blevet ryddet op. Klubmesterskab har været afholdt. Den gamle juniorbro brækkes væk
nu.
Sejlads: Her har også været afholdt klubmesterskab. Til næste sæson efterlyses deltagere til
kapsejladsen. Går ellers i vinterhi nu.
Medie: Har deltaget i et Facebook seminar. Der opfordres til af komme med mange, men korte indlæg.
Bro: Der indkaldes nu til et planlægningsmøde for vinterens vedligeholdsarbejder. Der bestilles op til 25
pæle til udskiftning.

6. Opdatering af udvalgs planer
Alle udvalgsformænd kontrollerer indholdet på hjemmesiden.

7. To do listen
Legimitation til Sydbank. Billeder af bestyrelsesmedlemmer i Fanglinen. Udvalgsplaner på hjemmesiden.
Juniorbroudvalg.

8. Eventuelt.
Intet!

Referent
Sekretær

