Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021
Fraværende: Pladsudvalgsformanden, medieudvalgsformanden og Festudvalgsformanden.

1. valg af ordstyrer
Sejladsudvalgsformanden blev valgt.

2. Siden sidst. V. formanden
Standerstrygning blev afholdt med et godt besøg.
”Den gode hensigt” blev overrakt til Jens Lorenzen.
En skitse af opgaverne ved jollekajen blev fremlagt.
Vi har modtaget en indbydelse til FYC´s 75-års jubilæum.
Chr. X´s bro i Sønderborg kan først lukkes op for gennemsejling i marts 2022.
Der er kommet nye priser for Frihavnsordningen. Dog ingen ændringer for klubbens medlemmer.

3. Økonomi v. kassereren
Der er ikke sket de store ændringer. Fin likviditet.

4. Medlemskartotek mm. Nye / udmeldinger v. sekretæren
Nyt aktivt medlem:
Benny Frederiksen, Gråsten, til broudvalg
Udmelding, aktiv:
Søren Sejersbæk Tychsen, Gråsten
Mads Hansen, Broager
Ny juniormedlem:
Mika Gröne, Oeversee Tyskland.

5. Orientering samt opdatering af udvalgsplaner fra udvalgene,
(Bestyrelsen-formand, kasserer, sekretær, plads, Bygning, fest,
program, junior, sejlads/GSF, medie, bro).
Vi begyndte på en opdatering af de forskellige udvalgsplaner, men måtte hurtigt konstatere, at denne
opgave er større end forventet, så det blev besluttet, at hver formand laver de fornødne rettelser og
sender dem til resten af bestyrelsen. Så kan vi senere acceptere ændringerne.
Derefter gik vi over til orienteringen fra formændene:
Plads: Ikke til stede.
Bygning: Der kigges på den endelige nedlægning af haludvalget.
Fest: Ikke til stede.
Program: Vinterprogrammet er ved at være klart. Kommer med i Fanglinen.

Junior: Deltager i møde i Tyskland om afholdelse af stævner.
Sejlads: Stille.
Medie: Har været på WEB-seminar. Efterlyser indlæg til Fanglinen.
Bro: Formanden har sammen med andre eksperter kigget på standen af B-broen. Der er her truffet den
beslutning, at den yderste ende af broen er i en så dårlig stand, at den skal renoveres før A-broen. Der
indkøbes materiale til dette; forventet totalpris: 300.000 kr.
A-broens midlertidige renovering forventes at kunne holde et år ekstra.

6. Fanglinen nr. 4
Deadline er den 28. november. Vinterprogrammet er med.

7. Autocamper plads evaluering. Hvad gør vi næste år.
Lejeindtægten fra autocampere er på 30.000 kr. Fra Bådene har der været en lejeindtægt på ca. 11.000
kr. fra gæstesejlere. Vi fortsætter med autocamperpladser; vi kan dog komme i den situation, at der
bliver behov for mere rengøring.

8. To do listen
Legimitation til Sydbank. Billeder af bestyrelsesmedlemmer i Fanglinen. Udvalgsplaner på hjemmesiden.
Adresser på bestyrelsesmedlemmer fjernes fra Fanglinen og hjemmesiden.

9. Eventuelt.
Bygningsudvalgsformanden har deltaget i et møde med Gråsten Forum. Emner:
Multihal 2
Politigrunden. Almene boliger?
Forskønnelse af midtbyen.
Hvordan får vi et tættere sammenlægning af Gråsten, Egernsund og Rinkenæs?
Vi har medlemmer, der på grund af sygdom/alder ikke kan opfylde klubbens bestemmelser/regler. Vi
tager den nødvendige hensyn, men det er vigtigt, at medlemmet henvender sig.
Pladsudvalgsformanden og traktorføreren har vetoret vedrørende vogne, der er for usikre til at
transportere både.
Referat:
Sekretæren.

