Referat fra bestyrelsesmødet.
Onsdag, den 26. oktober 2016 kl. 19 i klubhuset
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
Endelig dagsorden for generalforsamling vil blive opslået i
klubhuset. Indkaldelse er fremsendt til offentliggørelse i pressen.
Aktivt kontingent vil i 2017 blive hævet med 100 kr. til kr. 1000,- årligt.
Muligheden for køb af broplads sættes i bero indtil videre, da der må
forventes øgede omkostninger til vedligeholdelse af broer m.m.
Vedr. nødvendig uddybning af havnen - HSC har anmodet kommunen
om et møde med ledelsen, inden yderligere tiltag.
Bestyrelsen vil indkøbe en projektor, så vi ikke er afhængige af lån

udefra.
Skitse af ny servicebygning er videresendt til arkitekt til videre
bearbejdelse.
4.

Næstformanden
Ny lokalplan for havneområdet er offentliggjort. Vore ønsker er opfyldt
og der arbejdes fra kommunens side på, inden for 1-2 år, at finde en
bedre placering af Kajakklubben, uden for vores lokalplanområde.
Vedr. sikkerhedsforhold på pladsen. Næstformanden tager kontakt til
eksperter så vi er sikre på at arbejdsmiljøreglerne overholdes.

5.

Kasserer
Budget for 2017 er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen.

De sidste restanter opsøges, forhåbentligt undgår vi at skride til
eksklusion.
Formanden tager kontakt til ejeren af gammel SSA båd, inden den
fjernes fra pladsen.
6.

Sekretær
3 nye mødedatoer: 24/11 kl. 19 - 7/12 kl. 18 - og 25/1 2017 kl. 19.

7.

Medlemsforhold

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg
Ungdomsafdelingen har afholdt standernedtagning og afslutning med
pizza. Jollerne er lagt i vinterhi og følgebådene serviceret. Der
planlægges div. hyggearrangementer i vinter. Ledelsen vil deltage i
kredsmødet i Sønderborg d. 5/11 for evaluering af året der gik og
planlægning af næste års aktiviteter. Efter længere tids søgen efter
ejeren, overtages herreløs Flipper-jolle af HSC, den vil blive rigget til så
den kan sejle igen. Der vil blive ryddet op på pladsen omkring
Søsportscenteret og inaktive voksenjoller skal fjernes. Voksensejlerne
arrangerer vintersejlads hver 2. søndag, så længe vejret tillader det.

9.

Broudvalg
Mindre, sort sejlbåd med ukendt ejer, ligger nu parkeret ved en HSC bøje
i fjorden.
B-broen er angrebet af råd i de bærende dele - en omfattende
renovering forestår.

10.

Pladsudvalg
Bådejere, der udelukkende bruger pladsen til vinteropbevaring, må max.
henligge 14 dage ved broen før optagning og efter søsætning.

Stativer i uforsvarlig stand skal bringes i orden så der ikke opstår skader
på egen og andres både. Pladsmester har bemyndigelsen til at vurderer
stativernes stand.
Når der køres med kranen er kantstensparkering foran klubhuset til stor
gene for kranføreren, og skal undlades.
RETTES TIL:
Når der køres med kranen er kantstensparkering foran klubhuset til stor
gene for traktorføreren, og skal undlades.
Pladsmester vil medvirke til renovering af værestedet med indvendig
maling, ny gulvbelægning og udskiftning af køkkenelementer, til glæde
for klubbens medlemmer og gæster.
11.

Sejludvalg

12.

Klubhusudvalg
Klubhusudvalget udtrykker tilfredshed med det nye rengøringsselskabs
arbejde.

13.

Eventuelt.

Pbv.
Asger Sorgenfri
Sekretær

