Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 23. juni
kl.11.00 2018 i klubhuset.
Tilstede: Bent Andersen (BA), Margrethe Andersen (MA), Peter Kjær (PK), Dorte Heiselberg (DH)
ad. 1. Dagsorden for dagens møde.
Godkendt
ad. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 21. januar 2018
Referat udsendt til bestyrelsen og godkendt elektronisk. Derefter udsendt til medlemmerne den 11.
februar 2018.
ad. 3. Info ved formanden
Ændringer af vedtægter i forhold til generalforsamlingsbeslutning er ikke rettet endnu på
hjemmesiden. Det vil snarest ske. DH får koder til hjemmesiden, så vi selv kan gøre det.
DH er tilmeldt som ”sejlsikkert” ambassadør. Der vil i klubhuset ligge materiale til medlemmerne,
som de kan gøre brug af.
Der er udsendt info vedr. persondataloven til medlemmerne.
ad. 4. Fællesspisning - Anholttur
-Grillfest d. 18. august kl.13.00 – vi mødes ved klubhuset. Bådklubben vil være vært ved lidt øl og
vin. Der tændes op i grillen.
- Bjarne og Majbritt er initiativtager til Anholdt tur den 31. august - 2. september.
ad. 5. Betaling for strøm i klubhuset.
Vi betaler i øjeblikket ikke for strøm, DH tager kontakt, til havnens bestyrelse i forhold til at få en
ordning på dette.
ad. 6. Opfriskning af klubhuset
Klubhuset trænger til lidt maling – hist og pist. DH kontakter Mariager fjords hjælpere for at høre
om vi kan komme i betragtning til hjælp til dette.
ad. 7 Punkt til drejebogen/retningslinjer
-Ved et medlems bortgang, samles der ind via mobilepay/kontanter. De, der ønsker at være med i
indsamlingen, betaler til den ansvarlige for indsamlingen.
ad. 8. Søgning af fondsmidler til kursus i brandbekæmpelse m.m.
DH søger inden d. 1. september ved trygfonden, til afvikling i foråret 2019.
ad. 9. Bådklubbens joller/båd m.m.
DH undersøger, hvor langt vi er i forhold til salg/bortgivelse af jollerne.
ad. 10 Nye medlemmer
Der udsendes et velkomstbrev til nye medlemmer fremadrettet med praktisk informationer m.m.
Referent 13. august 2018
Dorte Heiselberg

