Bestyrelsesmøde d. 14.05 2020 kl. 19.00 i klubhuset
Til stede: Erik Christiansen, Vivi Møller, Benny Møller, Steen Madsen, Søren Trolle
Dagsorden:
Valg af referent og mødeleder
Søren Trolle, referat og Erik Christiansen, mødeleder
Formanden har ordet
Referat:
Sabina Christensen har meldt tilbage på det indsendte prospekt og opfordre til at tage kontakt med
kommunen marinaudvalg herunder især trafik og vejchef Uffe Høyby og teknik- og miljødirektør Thorbjørn
Sørensen
Orientering om ny Corona udmelding fra DS. Vi justerer i henhold hertil
Alvin Bang har meddelt, at han ønsker at stoppe som formand for sejlerskoleudvalget med øjebliklig varsel.
Bordet rundt
Referat:
Husudvalg: også udvalg f. følgebåd. Rengøringsselskabet opfordres til at gøre rent i skabe og skuffer mens
der ikke er så meget andet at rengøre.
Kegnæsjollen skal repareres og flyttes fra hallen, hvor den nu står.
MRD-udvalg: orientering givet
Kapsejladsudvalget: Vi håber på en normal efterårssæson.
Baltic Pipe er ikke rigtig gået i gang endnu
Two Star er et super samarbejdsprojekt. Vi forventer at kunne sejle egen og Skærbæks Two Star.
Sejladserne er godt for samarbejdet og samhørigheden i området.
Brandsø forventes afviklet som normalt.
Økonomiudvalg: Vigtigst lige nu er ansøgning til DIF´s og DGI´s Coronapulje
Indkomne forslag





Hvorledes sikrer vi et godt bestyrelsessamarbejde og en god stemning i bestyrelsen fremadrettet?
Hvad kan ”jeg” gøre for at fremme samarbejdet?
Skal afviklingen og opsætningen af møderne nytænkes?
Ny sejlerskoleformand. Har vi nogen i kikkerten?

Referat:
Vi skal være mere åbne om samarbejdet i bestyrelsen.
Forslag om at kigge mod klatreklubbens organisering. Vores nuværende organisering ligner så meget i
forvejen, at ideer herfra kan implementeres uden de store problemer. Oplæg til næste møde.
Benny Møller overtager Sejlerskoleposten. Dermed skal der findes en ny klubhus- og følgebådsformand.
Opfølgning på løbende emner


Express… aflysning eller?

Referat:
Det er vores intention at gennemføre stævnet, men vi skal selvfølgelig være obs. på, hvor lang tid vi kan
vente. Der er også nogle deadline vedrørende afmelding af telt.
Som udgangspunkt vælger vi at beholde teltet til 300 mand selvom Ligasejladserne er aflyst. På den måde
vil vi kunne indrette os med tilstrækkelig afstand.
Vi skal have fulgt op på hjælpersituationen.
Søren Trolle kontakter Express klubbens formand.
Næste møde
Næste møde afholdes torsdag d. 11. juni kl. 19.00
Eventuelt
Med oplæg fra bl.a. Annette Strøm udarbejdedes der efter mødet en ansøgning til DIF-puljen.

