
 Dagsorden til bestyrelsesmøde i Middelfart Sejlklub 
 2. December 2021 

 Afbud:  Søren; 
 Fraværende: 

 Dagsorden  Orientering  Beslutning  Ansvarlig  Deadline 
 1.  Velkomst 

 2.  Udpegning af ordstyrer og 
 referent 

 us 

 3.  Meddelelser fra formanden  -  Svinø 
 -  WatchApp 
 -  Møde med kommunen 

 omkring klubhus m.m. 
 -  Møde med havnefogeden 
 -  Forslag fra Steen om rep. 

 grand. 
 -  skribent til nyhedsbrevet, 

 oprydning af teksten på 
 hjemmesiden. 

 -  DS-klubkonference 

 stå stille 
 Fortsat anvendes 

 vi opfordre ham til mere synlighed 
 op til 20.000 dkr sætter vi i gang. 

 Sabrine næste møde! 

 Steen - Uffe - Benny deltog 

 1-2-2022 

 4.  Bordet rundt  (  generel orientering, max 5 
 min pr. udvalg  ) 

 ●  Klubhusudvalget 

 ●  Kapsejladsudvalget 

 - 

 Steen overtager Two-star 

 Klasse foreningerne velkommen, 
 huske køb af øl. Ylva - LM - Flerskrog. 
 mod køb af øl/vand. 

 Glas skade - rep. 

 evt. læhegn mod udenfor klubben 

 Opfordrer KS til 

 Bo 



 ●  Ungdomsudvalget 

 ●  Sejlerskoleudvalget 

 ●  Ad hoc udvalg 

 ●  Byggeudvalg 

 Indkøb af 29’er kan ske på 
 baggrund af salget kan ske i 
 forbindelse med evt. øger 
 aktivitet. 

 Økonomi er positivt. 

 Alt udsolgt i 2021, forventer det 
 samme i 2022. der er ledig H-båd 
 i 2022 

 Budget for H-båd 

 Duelighedskursus åbent kursus 8 
 medlem. 

 Afrigger feste indgår i gebyret for 
 sejlerskolen. 

 Masse af vinteraktiviteter i gang, 
 Sabine indkalder til møde med 
 udvalget. 

 Der holdes møder og der er fokus 
 på færdiggørelse af prospekt - 
 ansøgning om grunden - fond 
 ansøgninger. 

 Der er flere medlemmer - nyt 
 oplæg fra arkitekten. der arbejdes 
 med det koster mere, prisen sat 

 Benny bede Ole om det 

 US 



 ●  MRD 

 til 3 mio. for hallen, finansiering 
 arbejdes der på. 

 lejekontrakt på grunden. 
 Forventelig overskud i 2021 
 positiv og der arbejdes med 
 udvikling. 
 Bådene er i gang med rep. antal 
 af MR-28 er reduceret. 

 5.  Udestående emner eller 
 beslutninger fra tidligere 
 bestyrelsesmøder 

 budget - møde 

 Afstemning medlemmer 

 Benny / Søren / Uffe 

 6.  Indkomne emner 

 -  Aktivitetsansvarlig ? 
 -  Kommende aktiviteter? 

 -  Aktivitets udvalget på 
 hjemmesiden. 

 -  Aktiviteter til nye 
 medlemmer. 

 -  Stand Up motionsløb 
 (hvem) 

 -  Mentor 
 7.  Gennemgang af regnskab og 

 budget 
 Udmelding er fra kassereren er at 
 vi har penge i kassen. 

 8.  Eventuelt 

 9.  Næste bestyrelsesmøde  25-01-2022 kl 19:00 

 Orientering  = Viden, som skal fastholdes 
 Beslutning  = Hvad besluttes. Hvem udfører og deadline. 


