Referat fra bestyrelsesmøde 29. august 2019
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Søren Trolle
Referent: Alvin Bang
2. Meddelelser fra Formand
Der blev orienteret om muligheden for at arrangere Sejlsportsliga i anden eller tredje uge i
august over to weekends.
3. Økonomi
Økonomisk status gennemgået. Intet at bemærke.
4. Bordet Rundt
Kapsejladsudvalg
Kapsejladsbøjerne er også populære blandt tursejlere, som bruger dem til fortøjning.
Udvalget flytter derfor jævnligt bøjerne på plads. Nyt ankergrej indkøbt så der kan laves
kapsejladsbaner på dybt vand. Der efterlyses hjælpere i klubben til følgebådene, via mail
og Facebook, som kan støtte med løbende vedligeholdelse i sæsonen. Det skal indskærpes,
at brugerne skal passe godt på bådene, og de skal afleveres i samme stand som de lånes i.
DM for Ylva afholdt med stor succes både sportsmæssigt og økonomisk. Stor tak til alle
klubbens trofaste frivillige, som er en betingelse for at klubben kan være vært for større
stævner.
Sejlerskole
Fortsat god positiv aktivitet. Mage gode tilbud fra MRD med flytning af både til stor glæde
for sejlerskolen.
MSU
To nyere brugte Optimister indkøbt for Middelfart Sparekasse sponsorat. Der er solgt to
optimister. Nordfyns bank har givet 14.500.- til vedligeholdelse af 29´er.
Klubhus
Koden på hoveddøren skiftes. Ny kode sendes til medlemmerne på mail.
Der er monteret ny midlertidig dør i bureauet efter den blev sparket ind. Ny dør med
almindelig Rukolås installeres.
MRD udvalg
Intet nyt
5. Udestående emner.
a. Orientering om byggesag

Orientering om status på projektet. Arkitekttegnet ideoplæg til nyt multihus er
udarbejdet i samarbejde med klubbens byggeudvalg. Prospekt som viser og beskriver
hele projektet lægges op på klubbens hjemmeside.
b. Tilbagemelding og beslutning om forsikringsgennemgang.
Alle klubbens forsikringer gennemgået. Tilbud afventes.
6. Indkomne emner
a. Ny påhængsmotor
MSU har fået kr. 20.000 til en ny motor af Fynske Bank. MSU ønsker at få bevilget kr.
15.000, således man kan finde en egnet ny motor. Klubben bevilliger 15.000.-.
b. Forslag om afkalkningsanlæg på hovedhanen.
Emnet behandles på næste bestyrelsesmøde.
7. Næste bestyrelsesmøde
26. september
8. Eventuelt
Grundig Cup J70
Klubben samarbejder med MRD om arrangementet bl.a. med smøring af madpakker og
aftensmad. Dette vil give en god indtægt til klubben.
DM Albin Express og Scankap 99
Albin Express klubben og Scankap 99 klubben har spurgt klubben om vi kan afholde DM i
2020. Klubben vil gerne afholde begge mesterskaber, som planlægges afholdt over én
weekend i august eller september måned.

