Referat fra Bestyrelsesmøde den 24.06.2019

Tilstede: Søren Trolle, Erik Christiansen, Annette Strøm, Steen Madsen, Benny, Vivi
Fraværende: Alvin
1. Valg af ordstyrer og referent
a. Erik Christiansen vælges som referent og ordstyrer
2. Meddelelser fra Formand
a. Aktuelle emner – se note 2.
i. Henvendelse fra Trygforsikring. Steen og Søren Trolle er tovholder på
opgaven og indhenter et tilbud fra DS og Trygforsikring.
b. Ylva DM – Bo Lindegaard efterspørger hjælpere på land især omkring klubhuset
(mad etc.)
i. Det blev annonceret under Kapsejlads og han vil opsætte et skema i
klubben hvorpå man kan indskrive sig.
3. Økonomi
a. Flere melder sig ind og kontingentindbetaling er pt. ca. 230.000,- i kontingent
b. Der er øget udgifter til broen og Erik vil tage fat i Niels fra MRD mht. tilskud til
broen.
4. Bordet Rundt
a. MSU:
i. Fænø Rundt - Godt stævne ca. 40 både
ii. Aftale med Middelfart Sparekasse om sponsorat på 25.000,-, som bruges
til at udskifte 2 to optimister
iii. Sommercamp med sejlere fra hele Fyn og Sjælland
iv. Jesper stopper i forhold til at holde styr på storjollerne
b. Kapsejladsudvalget
i. 2Star-cup med 21 både tilmeldte
ii. Tilmelding sker generelt i sidste øjeblik
iii. Ylva-DM er på plads mht. grej og mandskab på vandet
iv. Brændsø-rundt er på plads og Knud Erik er tovholder
c. Klubhusformanden
i. Fie og John slå græs. Indkøbt lidt grej til området.
ii. MRD-arrangementer booker MRD selv fremadrettet
iii. Indkøber stativ til flasker etc.
iv. Arkivering af gamle regnskab etc. Benny indkøber kasser til dokumenter
d. MRD-Udvalget
i. Afholdt generalforsamling i MRD
ii. Erik Christiansen er indsat som MS’s repræsentant i MRD’s bestyrelse
5. Udestående emner
a. Status på uddybning
i. Benny er tovholder på flytningen – Vi skal have indkøbt moorings (Steen
Madsen er tovholder på den del)
ii. Kenneth Hermansen fra Middelfart Kommune meddeler at vi får uddybet
som aftalt. Uddybningen sker i uge 26 (næste uge).
iii. Der skal skilte op på broen, hvorpå der står ”Privat Bro”.
b. Tilbagemelding fra møde 18. juni m. arkitektfirmaet Karl Rasmussen
i. Karl Rasmussen udarbejder tekst og billeder, som kan anvendes i et
prospekt som beskriver projektet. Meget positivt møde hvor de vil
udarbejde en del af prospektet.
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c. Jf. ref. Af 27. maj: Smakkejolle kommer til at ligge ved klubbroen i
sommerperioden. Den kan lånes for en tur af klubbens medlemmer efter grundig
instruktion. Smakkelauget skal selv have tilsynet med båden.
Der mangler tydeliggørelse af vilkår og kontaktperson etc.
i. Der udarbejdes et skriv, som beskriver vilkår og kontaktperson og det
ophænges i opslagstavlerne uden for.
d. Prikkerunde vedrørende en ny udgave af Havnens Dag – som aftalt på sidste
møde.
i. Vi bakker op omkring naturens dag. Der skal bydes ind med
arrangementer på facebook. Søren Trolle laver et opfordrende tekst til
vores facebook, hvor vi opfordre medlemmer til at lave et arrangement
for eller lign.
e. Ok-aftale – hvordan forvalter vi den – hvem gør hvad – hvordan formidles den –
materialer hertil etc.
i. Den følger Annette Strøm op på
f. Opfølgning på Årshjul
i. Ongoing
6. Indkomne emner
a. Ny MRD aftale (oplæg v. Erik)
i. Der har været input til en aftale og Erik Christiansen samskriver det til et
nyt udkast. Det samskrives til et nyt udkast som rundsendes til
bestyrelsen.
7. Næste bestyrelsesmøde –
a. Planlægning af møder efter sommerferien og frem. Næste møde torsdag den 29
august kl. 19.00, 26. sep. kl. 19.00 og den 22. okt. kl. 19.00
8. Eventuelt
a. Annette: Der mangler en beskrivelse af vores Ligasejladskoncept. Vivi
præsenterer et skriv på næste bestyrelsesmøde indeholdende status,
retningslinjer etc.
b. Karsten skal udarbejde et kursus i den nye hjemmeside, så vi selv kan ligger
aktiviteter op på siden. Søren trolle tager fat i Karsten Svenningsen og der
tilrettes et undervisningsforløb.
c. Steen udleverer en besætningslist, som udleveres til skipper på de enkelte både
og Vivi møder op onsdag den 26. juni hvor nye medlemmer kan melde sig ind i
klubben.

