Bestyrelsesmøde i Middelfart Sejlklub 29. nov. 2019
Dagsorden:


MRD situationen.
Beslutning og referat:
Erik Christiansen orienterer om status i MRD på baggrund af sidste bestyrelsesmøde i dette regi.
Orientering taget til efterretning.



Byggeri – opsamling… hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan? Skal det på generalforsamlingen til
beslutning.
Beslutning og referat:
Bestyrelsen satser på at præsentere det færdige resultat på generalforsamlingen i februar.
Der arbejdes i fællesskab videre med forslaget til næste møde i januar. Det forudses ikke
nødvendigt at spørge generalforsamlingen om lov til at igangsætte fonds og sponsorstøtte til
projektet. Iflg. vedtægterne sker dette først ved eventuel lånoptagning, og der er vi slet ikke endnu.
Det blev anbefalet at vi informerer generalforsamlingen om hvor realistisk projektet er, formål med
bygningen, udseende og driftsomkostninger for bygningen.



Kort orientering om møde med kommune og Sejlsportsligaen om 1. og 2. division til næste år 8/9 og 15/16 august
Beslutning og referat:
Økonomien for MS´s andel i arrangementet ser rigtig god ud. Kommunen bakker økonomisk op om
arrangementet. Der sejles ud for kajen langs den gamle havn (græsstriben ved Nyhavn 1.)
Klubhuset er reserveret til liga-festmiddag lørdag aften i begge weekends.
I tilfælde af egnet vejr overvejes afholdes af festmiddagen som udendørsarrangement på GL. Havns
arealer.
Tiden mellem de to weekends bruges til forskellige arrangementer på land og på vand, gerne i
j70’erne eller i andre både.
Foreløbigt Ide- og arbejdskatalog hertil: sejlerskolens mandagstræning foregår ved gl. havn. Præsejlerskole for de måske interesserede. Diverse samarbejdsmøder med vigtige partnere. Vipsejladser.
Der arbejdes løbende på forslag, der i øvrigt vil virke klubfremmende.
MRD påtænkes at medvirker med div. arrangementer.



DM i Ekspress – der ønskes en nærmere orientering og beslutning om denne begivenhed.
På sidste møde blev det besluttet, at Sejlsportsligaens sejladser går forud for et påtænkt DM
i Ekspress. Det oplyses, at man på et møde d. 19. november fastsatte datoen for afvikling af
dette DM til 15/16 august altså sammenfaldende med Sejlsportsligaens 1. div. Sejladser.
Beslutning og referat:
Fakta om Ligastævnet jf. best.referater: på B. møde august 2018 godkendte bestyrelsen, at MS
afholder et Ligastævne i 2019. På B. møde i nov. samme år udsættes ligastævnet til 2020 til fordel
for tilkommet Dm i Ylva til afholdelse i august 2019. 8. juli 2019 meddeler kommunen at den støtter
Ligaarrangementet i 2020 økonomisk.

På bestyrelsesmødet blev der opnået enighed om at afholde begge sejladser, på trods af deres
tidsmæssige sammenfald.
Der opstilles telt på marinaen til Ekspress-arrangementet, da klubhuset er reserveret til
Ligasejladserne. Express-arrangementet må ikke begrænse Ligaarrangementets muligheder for at
trække på frivillige klubmedlemmer.


Budget og økonomi
Beslutning og referat:
Budgetoplæg udleveret – godkendelse på mødet d. 15. jan.



Generalforsamling 2020
Der indkaldes til generalforsamling via annonce i MelfarPosten tirs. d. 11. Samtidig udsendes
dagsorden og materialer via mailsystemet til samtlige stemmeberettigede.
Beslutning og referat:
Udsat til næste møde d. 15. januar 2020. Udvalgsformænd skal udfærdige deres del af bestyrelsens
beretning (ca. ½ A4 side). Formanden sammensætter og færdiggør beretningen, som sendes ud
sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen senest 14 dage før denne.



Møder i 2020:
onsdag d. 15. januar. Tirsdag d. 4. februar. Generalforsamling torsdag d. 27. februar.



Eventuelt:
Beslutning og referat:
Vi kører to årshjul sideløbende
1. bestyrelsens
2. klubbens aktivitetsplan

