Referat
Bestyrelsesmøde 26.7.2022 – Kl. 14.00
Afholdes hos Lillan Wagner
Fremmødt: Leif, Lillan, Bjarne, Ole og Kurt
Punkt Dagsorden
1 Gennemgang af referat fra
sidste møde
2 Status Sjægte VM

3 Status medlemstilgang
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Kurt
Kurt/
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Ole

Lillan
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Referat
Referatet er gennemgået
Der er godt styr på VM-festen
med et godt samarbejde med
Borgerforeningen. Vi satser og
håber på godt vejr.
-----Følgebåde: Der er foreløbig
lavet aftale med Carl Jensen og
Bue. Vi vil satse på at få 2
mere. Leif kontakter Claus
desangående.
-------Leif udfærdiger udkast til
pressemeddelelse.
-------Vedr. VM-trøjer kontakter Leif
”Danlyx” (Lone Larsen).
-------Lokale folk opfordres til at
møde op onsdag, torsdag og
fredag kl. 9.00 i uge 33, hvor
de praktiske gøremål vil blive
udført. Dagene vil begynde med
rundstykker og kaffe.
To do liste op til VM:
1. Hente flagstænger
2. Sætte flagstænger op
3. Sætte skilte op (reklamer)
4. sætte plan op over området
5. Hente afspærring
6. Hente affaldscontainer
7. Forbinde vand
8. Vejrudsigten
9. Tage flag op og ned
56 medlemmer har nu betalt
for medlemskab.
Vi vil arbejde for flere

5 Regnskab og budget

Lillan

6 Brugsaftale ”Mars”
7 Drøftelse af lokal profilering af
de klinkbyggede bådes
optagelse på UNESCO’s
immaterielle liste

Bjarne
Kurt

8 Facebook og anden
kommunikation

Bjarne

9 Eventuelt

10 Næste bestyrelsesmøde
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passive/støtte medlemskaber
a` 100 kr.
Lillan gennemgik regnskab og
budget.
Kassebeholdningen kan bruge
overskud fra VM. Bl.a. har der
været uforholdsvis store
udgifter med rep. og
vedligeholdelse af
påhængsmotoren på
følgebåden Mars (9.125 kr.).
Vi afventer udspil fra HFUS.
Kurt kontakter Mette Brask for
at lave endelig aftale om lån af
de plancher, som ”TS” har fået
fremstillet forbindelse med
Unescos udnævnelse af
klinkbåds traditionen som
immateriel kulturarv.
Plancherne blev vist på Vinden
Drar i Ejby. Vi ønsker
plancherne udstillet under VM.
Bjarne efterlyser om vi på
hjemmesiden kan få flere
aktuelle indslag. Leif T arbejder
på sagen.
Bjarne vil gerne overtage
bibliotekstjansen efter Sjoerd
Westerhof. Tak til Sjoerd for
den hidtidige indsats igennem
alle årene.
------Bjarne vil spørge Lene og Jette
om de vil lave kalendere for
2023.
23. aug. kl. 14.00 hos Ole
Levring.
-------Indkomne forslag til
bestyrelsen senest 6 dage før.

