Referat
Bestyrelsesmøde 24.3.2022 – Kl. 12.00
Afholdes hos Ole Levring, Kølsen
Fremmødt: Leif, Bjarne, Lillan, Ole og Kurt
Punkt Dagsorden
1 Gennemgang af referat fra sidste
møde
7 Evaluering Forårsmøde

Indlæg
Kurt

3 Status medlemstilgang

Lillan

4 Regnskab og budget

Lillan

5 Formalisere aftaler omkring sjægte
til Ungdomssjakket

Leif

6 Finde model for div.
medlemsskaber

www.sjaegt.dk

Referat
Referat gennemgået
På næste Forårsmøde
vil vi sikre, at der på
dagsordenen er et
punkt der hedder
”Godkendelse af
dagsorden.”
Stor anerkendelse af
Johns funktion som
dirigent.
Vi er nu 62 medlemmer. 17 har nu betalt
for resten af 2022.
Regnskabet blev
forelagt og taget til
efterretning.
Bjarne Vagner er
bestyrelsens tovholder
til Ungdomssjakket.
Vi arbejder på, at få
firmasponseret vore 4
sjægte/joller og
følgebåd
På Forårsmødet blev
bestyrelsen pålagt og
fik mandat til at lave
differentierede
medlemsskaber.
Vi har besluttet
følgende:
1. Alm. medlemskab
for sejlende/aktive
medlemmer - 300 kr.
2. Ungdoms medlemsskab for unge under
15 år - 200 kr.
3. Støttemedlemskab
uden stemmeret -100

kr.
7 ”Fadderskab” til bådene

Leif

Ændring af navn på forsikringer

Lillan

9

10 Facebook og anden kommunikation Bjarne
11 Sommertur

12 Klargøringsdag havnen 29.4.22

13 Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 21. april kl. 14.00 hos
Ole.

www.sjaegt.dk

Den tidligere aftale
med Vi Sejler Videre
skal danne udgangspunkt for ”fadderskabene”.
Lillan foranlediger at
bådenes forsikring
flyttes til foreningens
navn.
Bådtraileren synes og
registreres i forenings
navn.
Bjarne vil indtil videre
lægge indslag på Facebook.
Vi arbejder på at
supplere sommertur
udvalget med en eller
2 personer.
Klargøringsdagen er
fælles med borgerforeningen.
Ole og Knud K vil
sørge for at bænkene
bliver repareret og
malet på værkstedet i
Kølsen.
Signalmasten tages
ned den 29. april og
efterses.
Pionerudvalget organiserer dagens indsats.
Trænings/øvedag i
sejlads ud af havnen i
vestenvind.
Kapsejladsudvalget
overvejer en sådan
træningsdag.
Indkomne forslag til
bestyrelsen senest 6 dage
før.

