Referat
Bestyrelsesmøde 19.4.2022 – Kl. 14.00
Afholdes hos Ole Levring, Kølsen
Fremmødt: Leif, Bjarne, Ole, Lillan, Kurt
Punkt Dagsorden
1 Sponsorplaner
Information ved Preben Albin

2 Gennemgang af referat fra
sidste møde
3 Status medlemstilgang

Indlæg Referat
Kurt
Preben har tænkt i sponser
aftaler til Sjægtelaugets både.
Imidlertid ser det ud til at det
ikke er aktuelt for sjægtene, da
der er stiftet en ny forening for
unge sjægtesejlere, der gerne vil
lave låneaftale af de tre sjægte,
på vilkår der matcher den
tidligere aftale med ”Vi Sejler
Videre”. Derimod vil vi forsøge at
lave en sponsoraftale for
følgebåden Mars.
Preben vil kontakte erhversdrivende. Vi vil bl.a. tilbyde, at det
på informationstavlen for Mars
fremgår hvem der er sponsor.
Leif udarbejder informationsmateriale om Sjægtelauget, der
er velegnet til fremvisning for
potentielle sponsorer.
Kurt
Referatet gennemgået
Lillan

4 Regnskab og budget
5 Passivt / ungdomskontingent

6 Havne dag, den 29.4
7 Snakket lidt om udlejning af
både

40 medlemmer har nu betalt for
resten af 2022. Vi er nu 70
medlemmer.
Lillan
Ikke strengt nødvendige udgifter
udsættes til kassebeholdningen
er bedret.
Lillan
Beskrivelse af medlemskaber af
Hjarbæk Sjægtelaug beskrives
på hjemmesiden under ”Om
Sjægtelauget”
Lillan/ Vi drøfter arbejdsfordeling med
Bjarne Borgerforeningen i aften på
fællesmødet i festudvalget.
Bjarne Med glæde har vi konstateret at
Allan, Poul har stiftet en ny
forening for unge sjægtesejlere.
Der var stiftende

www.sjaegt.dk

8 Orientering om ansøgning om
godkendelse af foreningen
Hjarbæk Sjægtelaug til
kommunen
9 Drøftelse af lokal profilering af
de klinkbyggede bådes
optagelse på UNESCO’s
immaterielle liste

10 Ændring af navn på
forsikringer
11 Facebook og anden
kommunikation
12 Laugets havnepladser. Det
skal være afklaret omkring 1.
maj om vi skal bruge
pladserne.

Bjarne

generalforsamling den 18.4,
hvor den nye bestyrelse blev
valgt. Bestyrelsen udgør Allan,
Poul og Peter.
Leif sender udkast til låneaftale
til godkendelse hos bestyrelsen.
Udkastet skal svare til den ”Vi
Sejler Videre” havde. Efter
bestyrelsens godkendelse sendes
aftalen videre til den nystiftede
ungdomsforening.
Bjarne efterlyser ønsker, som
kan dækkes af foreningstilskud.

Kurt

Leif følger op på skiltningen af
skilte ved Løgstrup og på
Løgstørvejen.
Derudover drøftede vi mulighed
for en ny tavle ved Sjægteskuret,
der informerer om Unescos, Den
Imaterielle Verdensarv, optagelse af klinkbådstraditionen.

Lillan

Forsikring af bådene er nu
flyttet til Lillans navn.
Leif Nielsen er redaktør og Sara
administrator.
Vi afventer på besked fra Poul
fra ungdomsforeningen.

Bjarne
Lillan

Eventuelt

Festsjakket skal i aften mødes
med Hjarbæk Borgerforening for
at planlægge fælles VM fest.

Næste bestyrelsesmøde

Indkomne forslag til bestyrelsen
senest 6 dage før.

26. juli kl. 14.00
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