
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Middelfart Sejlklub
03-03-2022

Afbud: Ingen
Fraværende: Annette
Referent: US

1. Byggeudvalget
- Lejekontrakt er forelagt bestyrelsen og godkendt til underskrift, gøres af US og indsendes.
- Vi fremsætte oplæg til generalforsamling, Erik Christiansen fremsætte et oplæg til arkitekt.
- Lån oplæg indflydelse til medlem udgifter.

2. Årsregnskabet
- Investering forslag forelægges som en dele af budget

50.000 kr til nye terrasse ( såfremt der melder sig nogle til at gøre arbejdet )
75.000 kr til indkøb delvis betaling af ny bro
30.000 kr til jordbundsundersøgelse af grund
Investering til ny rib/29’er efter behov og hvor det ikke er muligt at skaffe eksterne midler.

3. Generalforsamling

- Ingen forslag fremsendt
- Opslag i Melfar posten 2-3-2022
- Forslag til dirigent US
- Mail med indkaldelse US



- Årsberetning fremsendes til US seneste d.14-03

- Forslag til æresmedlem behandlet og godkendt, US sørger for tildelingen på dagen

- Vi mangler stadig kandidat til kassererposten. Vi bør alle arbejde på dette punkt.

Vi arbejder på at finde en afløser til et medlem udvalg der skal varetage kommunikation samt kontakten til aktivitetsudvalget. Lykkes det
vil udvalgt blive  foreslået oprette på generalforsamling.

4. Møde med Middelfart kommunen
- Sejlsportsligam arbejder på en fælles stævne i trekants områder i 2023.
- DM i sport vil Middelfart kommune gerne om vi kan deltage i 2023.

5. Udskift af bro-beton prisen
- Pris ca. 75.000 dkr Erik tage kontakt til sælger så vi kan få et samlet overblik, TMC er positiv for at deltage i udgiften, vi foreligger omkostningen

for generalforsamlingen.

6. Bestyrelser afsætter til 9000,- dkr til inforskærm indkøbes hos AV-centeret
7. E.v.t.

- Standerhejsning beslutte at den flyttes til Lørdag den 23/4

US laver opslag til hjemmesiden med følgende program:
- klubmesterskab i modelbådsejlads kl 11:00 - 13:00
- Båddåb af H-båd ved Ole Lisby kl: 13:15
- Stander hejsning kl 13:30
- Grillpølser og Vand på klubbens regning kl 13:45
- Indvielse af Info-skærm ( hvis den er klar )

uddeling af MS-stander



-
-

8. Næste møde
19-4-2022 kl: 19:00 i klubhuset.


