Referat af bestyrelsesmøde i Middelfart Sejlklub 3. april 2019
1. Deltagere
Anette Pihl Jacobsen
Vivi Møller
Søren Trolle
Erik Christiansen
Benny Møller
Steen Madsen
Alvin Bang
2. Valg af ordstyrer
Erik Christiansen
3. Vedtagelse af Forretningsorden.
Forretningsorden justeret omkring afdeling- og udvalgsformænds økonomiske dispositionsret, samt
protokol for anvendelse af klubhuset. Søren lægger rettet udgave af forretningsordenen på vores
drev.
Referatet lægges fremadrettet ud på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge bestyrelsens
arbejde. Lukkede punkter, som ikke er egnet til frigivelse udenfor klubben behandles først på
bestyrelsesmødet. Øvrige emner på mødet optages i referat og frigives til medlemmerne.
2. Bordet rundt.
Ungdomsafdelingen; Ungdomsafdelingen planlægger køb af ny Europajolle til ungdomsafdelingen.
Købet godkendt af bestyrelsen.
MRD udvalget; Godt gang i samarbejdet og mange aktiviteter og fortsat fokus på sportsudvikling
bl.a. søndagskapsejlads i Matcher 28.
Sejlerskoleudvalget; foreløbig 9 tilmeldte og 4 piger som vil melde sig. Resten kommer når vandet
bliver varmt. Introdag den 23. april, hvor Allan fra Århus SeaShop kommer og viser sejlertøj til unge
og gamle. Der reklameres på klubbens Facebook.
Kapsejladsudvalget; Flækøje-bøjen inddraget som sydligste mærke på klubbens bane, så der kan
sejles på en længere bane. Nyt med 10 min mellem starterne i år, så der kan sejles på længere
baner og få mere samlet og spændende målgang. Kolding Bådlaug planlægger distancesejlads som
en sejlads til Årøsund, ”ud” den førte dag og retur den næste dag, med socialt samvær og middag
på hotellet om aftenen. Der vil blive givet mere info om trekantens sejlklubbersklubbers
arrangementer, så der om muligt kommer flere både til klubbernes kapsejladser og arrangementer.
Som besluttet på generalforsamlingen fastholdes det, at gaster som sejler med på klubbens
kapsejladser skal være medlem af klubben.
Klubhusudvalget.
Klubhusformanden styrer udlejningen af pladser i mastereolen. Masten skal afmærkes med navn.
Sejlforeninger og lign. som ikke har eget klubhus låner vore klub gratis mod at de køber øl og vand i
klubben.
Økonomiudvalget. God gang i indbetalingerne og der er ved at blive lavet betalingsmoduler til de
nye kontingenter på til hjemmesiden.
3. Udarbejdelse af Årshjul.
Klubbens kalender skal udvise alle aktiviteter, som sker i klubben, også tilbagevendende aktiviteter.
Bestyrelsen udarbejder internt årshjul, som udviser administrative datoer og bestyrelsen øvrige
faste aktiviteter.

3. OK aftale.
Nu er det en mulighed at støtte klubben via indkøb af brændstof. Klubben indgår sponsoraftale
med benzinselskabet OK. OK giver 5 øre pr. liter brændstof som købes på de kort, som er tilmeldt
sponsoraftalen. Yderligere information og vejledning sendes til alle medlemmer.
4. Jolleleje m.m.
Bestyrelsen godkender en mindre justering af jolleleje mv. Priserne vil fremgå af hjemmesiden.
5. Udlejning af ribs.
Klubben udlåner to ribs til kajakklubben. Dagslejen fastsættes så lejen dækker
driftsomkostningerne. Alternativt indgås et bytteforhold med låner, som tilgodeser klubben.
Fremtidige udlån sker efter samme retningslinjer. Udlåner skal tilsikre at bådene afleveres i samme
stand som ved start af udlånet.
6. Bestyrelsens fokuspunkter 2019.
Udskydes til næste møde.
8. Klubhusudlån.
Huset kan forsat lånes af klubbens medlemmer til arrangementer. Klubbens egne aktiviteter vil
altid have forret. Klubhusformanden udarbejder forslag til retningslinjer.
9. Status på jollebroen.
Arbejdsdag lørdag den 6. april kl. 8. Dele af dækket skal skiftes og ”standerne” skal skiftes.
10. Næste møde
næste møder er fastlagt til 27. maj.
11. Eventuelt
Dagsorden og referat ændres af Alvin til et mere smidigt setup. Økonomiudvalget får et punkt først
på dagsordenen, før udvalgene informerer.

