Horsens d. 17.1.2018

Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 15.1.2018
Fra klokken 19.00 til 21.30
Deltagere : Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard, Klaus D. Johansen.
Søren Nielsen, Jan Riskær Nielsen, Peter Bjerremand, Knud Erik Feldt,
Bjarne Hansen
Afbud
: Klaus Schubert
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Generalforsamlingen

Mangler lidt i beretningen omkring Johan Schubert i
forhold til hans tur til Kina.

Beretning(kommer bilag senere)

Ellers er beretningen ok

Køreplan(kommer sammen med
beretning)

Køreplanen er en reprise

Aftaler i forbindelse med
generalforsamling: hvem gør hvad

Der bliver lavet x antal kopier af budget(Svend)
Peter Bjerremand laver billeder til beretningen.
Regnskab og budget kommer på storskærm
Stemmesedler (Bjarne)

3. Sejlklubbens økonomi
Regnskab
Budget
Hensættelser til klubhus/garanti

Lister over betalte og ikke betalte kommer på dagen
Rie og Yasmeen sidder i indskrivning
Klubben har fået mobil pay erhvervs konto, en til
klubben og en til J/70 kontoen
Der er desuden oprettet en særskilt konto til vores

restaurant / klubhus ”buffer”
Klaus D. Johansen
Der er fint regnskab der er i flot plus
Klaus D. Johansen har på baggrund af sit arbejde
med Helle omkring regnskabet og budgettet, fået et
godt indblik i klubbens økonomi og kontoplanen, samt
den måde økonomien er strikket sammen på. Planen
er, at han til næste år får lavet et for ham mere logisk
system.
Regnskabet er bygget op som vanligt, men
sammenligningen mellem årene er måske ikke så
nemt i år, men det skulle blive bedre til næste år.
Medlemskortene skulle komme ud på mail. Der er 58
medlemmer der får det med posten, da vi ikke kender
mailadresser.

4. OL satsningen
Punkt fra sidste møde, den
6.november

Bestyrelsen fik en gennemgang af regnskab og
budget.
I forhold til forsikringer, så kigger Klaus D. Johansen
nærmere på bygningsforsikringerne, om der er nogen
besparelser at hente.
Peter Bjerremand gennemgår vores forsikringer på
både og joller.
Peter fremlagde planen for OL satsningen.
Der er en aftale med 3 besætninger, som Peter
Bjerremand og Søren Klint vil servicere.
Der er lagt budget for satsningen, og der er en plan
for hvilke steder der skal forsøges at søge midler fra.
Peter har en liste.
Der er en tostrenget strategi på indsamlingen af
mindre beløb, som er delt i en talentdel til de helt
unge sejlere, og en del til OL-satsningen.
Vi har fortsat en del sponsorer til den bredere del af
klubben.

5. Bordet rundt
Orienteringspunkt.

Klubben skal huske fortsat at ”fodre” politikere og
andre på rådhuset, når der er gode resultater
Knud Erik Feldt:
Kapsejlads udvalget har ikke fundet en erstatning for
Morten Fjerbæk, men de forskellige arrangementer
har fået en tovholder.
J/70: Jacob Nikolajsen og Jeppe Bregendahl

Peter Bjerremand:
Det er meldt ud, at hvis der er nogen, der vil udfordre
den besætning, der er på J/70 så skal det være til det
stævne, der bliver afholdt i april.
Go Sail er der taget kontakt til i forhold til Business
Cup 2018, og lavet kontrakt. Søren Laugesen
kommer som dommer til business Cup, og Go Sail
er desuden hyret ind til de 2 HM events.
Go Sail har til 2 events fået lovning på at låne vores
J/70 mod betaling.
Peter har besluttet at han genopstiller til Dansk
Sejlunion.
Vi har fået sponsor kroner til et sejlerprojekt med
unge mennesker fra jobcenteret. Det skal
planlægges. Planen bliver at Go Sail tager sig af
sejladserne. Det skulle gerne løbe af stablen først i
maj.
Søren Nielsen:
OK-jollerne sejler så længe der ikke er is på.
Der er rangliste stævne den 14.4.2018. OK jolle
klubben leverer dommere.
Det skal koordineres med kapsejlads og J/70.
Bjarne Hansen:
 Angående Morten Fjerbæk, så er han stadig i
kapsejladsudvalget, men ønsker ikke fortsat at
have det overordne ansvar, så den post er
stadig ledig. Det samme er gældende for
ungdomsafdelingen, hvor der også mangler en
til at have overblikket. Der er dog lige nu ingen
problemer med opgaverne, de bliver
lavet/udført
 Der skal være gennemgang af klubhus her i
januar. Søren Nielsen og Bjarne Hansen finder
sammen en dato.
Sanne og Christian skal, om muligt, begge
indkaldes til gennemgangen.
Under mødet blev der en snak om, at vi
egentlig skal have gjort Dansk Hal
opmærksom på at der er noget udtræk på
væggen, specielt i østen.


Der har været en henvendelse fra Michael(Via)




Afventende punkter



om opstart af søspejdere. Vi afventer
yderligere kontakt fra ham.
Frivilligheds sammenkomst. Bjarne indkalder
Sankt Hans, Bjarne taler med Carl Gerstrøm
og Carl – Erik Carlsen.

En principiel drøftelse af Evt. ansættelse af en
gennemgående person til kapsejlads, ungdom,
sejlerskole. Hovedopgave at finde nye
medlemmer

