Middelfart Sejlklub

2020.08.20 Bestyrelsesmøde

Til stede: Erik Christiansen, Annette Strøm, Bo Frederiksen, Vivi Lund Møller, Steen Madsen, Benny Møller,
Søren Trolle
Dagsorden:
Valg af referent og mødeleder
Benny Møller blev valgt som mødeleder, Referent Søren Trolle
Formanden har ordet
Referat:
Det gamle Slæbested er overgået til Middelfart Sejlklub. Hvad vil vi med det? I den forbindelse afholdes der
et åbent høringsmøde blandt medlemmerne snarest.
Aarhus Sejlklub har et tilbud til unge sejlere, som flytter til Aarhus, om at deltage i klubbens J70 satsning.
Der er møde med kommunen angående Sejlsportsligastævne.
Bordet rundt
MRD
Referat:
Ny kontrakt mellem MRD og Middelfart Sejlklub er klar til underskrivelse. Der er god aktivitet i centeret.
Økonomi
Referat:
Middelfart Sejlklub har en god økonomi. Årets kontingentindbetalinger ligger på et godt niveau. Vi har
modtaget kr. 35.000 fra coronapuljen for manglende indtægter i foråret.
MSU
Referat:
MSU har fået økonomisk tilskud (kr. 20.000) fra Middelfart kommune til afholdelse af ekstraudgifter v.
Sommercamp.
Der bliver lavet nyt stativ til opbevaring af sejl og sværd i masteskuret.
Vi tænker os at medvirke til afholdelse af Torm stævne, som fordeles mellem Fredericia, Skærbæk og
Middelfart.
Kapsejlads
Referat:
Der er brug for en større båd til udlægning af bøjer. Som minimum udstyret med egnet materiel til ophaling
af tunge ankre med lange kæder. Udvalgsformanden undersøger markedet og kommer med forslag.
Der er købt ekstra ankre m.m. Bøjer og kæder er opdateret. Det er vigtigt at man ikke skiller ankre og
kæder af, selvom man eks. lige skal bruge et anker til noget andet.
Det overvejes at lave bøjer med rustfri kæder og øjer, således kæderne ikke ruster og dermed hurtigt bliver
slidt over.
Brandsø rundt… ingen pølser og morgenmad grundet Corona. I stedet for uddeles der flere præmier.
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Der er 2star natsejlads fra Skærbæk 28/8
Onsdagssejladsernes deltagerantal er lidt amputeret i år gr. Corona.
Havnekranen kører godt nu.
Der er købt nye benzintanke i stedet for dem, som blev stjålet ved optakten til Express / L23
mesterskaberne. Sammenkoblingen mellem rib og tank ændret til at være den samme på alle ribs, så alle
tanke passer til alle både.
Vi ændrer låsetilgangen på benzinkassen, så det ikke er muligt at klippe låsebøjlen over. Fydico systemet
monteres også på benzinkassen, hvorved vi forventer, at indbrud heri er slut.
Husudvalget
Referat:
Stor applaus fra den øvrige bestyrelse til den nye husformand for arbejdet med at få malet huset. Flot
arbejde!
Dørpartiet v. ind/udgang skal repareres, således låsen af sig selv går i indhak, når den aktiveres.
Der aftales vinduespudsning ca. hver anden måned. Bo Frederiksen finder et firma.
Sejlerskolen
Referat:
41 sejlerskoleelever! Vi har gang i alle DS 37´ere samt en 28´.
Ved at inddrage nogle weekender prøver vi at indhente den afkortede sæson.
Dette giver sejlerskoleelever mulighed for, allerede i denne sæson, at aflægge duelighedsprøve, hvis man er
interesseret i det.
Indkomne forslag
Forslag (fra Annette) om åbent møde i klubben om Liga.
Referat:
Klubbens medlemmer og nuværende ligasejlere indkaldes til møde om Sejlsportsligaen i oktober.
Opfølgning på løbende sager/emner
Identitetskort ved køb i Marinacenteret.
Referat:
Identitetskort til brug for køb i Marinecenteret er under udarbejdelse.
Næste møde
17. september kl. 19.00
Eventuelt
Intet under eventuelt

