REFERAT
Bestyrelsesmødet 23.11.2021
Fremmødt: Lillan, Leif, Ole, Bjarne og Kurt
Punkt Dagsorden
1
Gennemgang af økonomi ved
kasserer

2.

Referat
Lillan gennemgik revideret
regnskab, som blev taget til
efterretning.

Skal vi have ny bankforbindelse ?

Vi ser tiden an med at skifte bank.

Modtaget skriftlig anmodning fra
tidlige kasserer

Fuldmagt til Lillan om at overtage
bank og Mobilepay funktioner er
givet.

Skal alle bestyrelsesmedlemmer
fremover have post via
info@sjaegt.dk ?

Alle bestyrelsesmedlemmer skal
fremover have post via
Info@sjaegt.dk.
Til orientering blev alle@sjægt.dk
lukket september 2020 af webudbyderen.

2.1 – Skal vi bede webmaster Nielsen Det besluttes at udskyde
om at starte ”Min Forening” op ?
beslutning om indførelse at
Se : https://minforening.dk/
foreningsmodulet ”Min Forening”
3

Fuldmagt til Lillan til bank og
MobilePay

Punktet er behandlet under punkt
1.

4

Diskussion vedr. kritik af referat fra
ekstraordinært forårsmøde 13.11.21

Ref: Vi beslutter at opfordre
deltagere i det ekstraordinære
forårsmøde til at indsende tillæg til
referatet, såfremt man finder det
mangelfuldt. Tillægget sendes til
dirigenten
(kurt.oddershede@mail.dk).

5

Bjarne Vagner foreslår at der
nedsættes et udvalg, der skal
arbejde med sammenfletning af
foreningens vedtægter og
laugsskråen

Der opfordres til, at de der ønsker
at ændre den nylige vedtagne og
reviderede Laugskrå, fremsætter
ændringsforslag til forårsmødet i
marts.

www.sjaegt.dk

6

Svar på Finn Jensens henvendelse
til bestyrelsen.
Svar på Sjoerd Westerhofs e-mail til
bestyrelsen.

Det besluttes at Leif tager kontakt
til Finn, Sjoerd og Knud og herefter
udfærdiger svar til alle 3 i
samarbejde med bestyrelsen.

7

Henvendelse fra Allan Fredslund og
Poul Outsen (der sejler med Sara i
Freja)
De vil have gang i børne- og
ungdomssejlads og vil have søgt om
børneattest.

Leif kontakter Allan for at
foranledige
at børneattest gennemføres.

8

Evt.

Næste bestyrelsesmøde 11 jan.
2022 kl. 13.00 hos Ole Levring
Indkomne forslag til bestyrelsen
senest 6 dage før.
Referent Kurt.

www.sjaegt.dk

