
Referat
Bestyrelsesmødet tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 1700 i Storebælt campingcenter, Storebæltvej 85, 4220 Korsør.

Tilstede var: Svend Erik, Anne, Fritz, Gravers, Niels Arne (vognmanden) Jette Bente og Dan (webmaster).

Dagsorden
1: Siden sidst.
2: Økonomi
3: Bank / mobilpay
4: Træf og generalforsamling i Juelsminde 2018.
5: Lokaltræffene 2017
6: Hjemmesiden
7: Vinter event
8: Tysklandstur
9: Eventuelt
10: Næste møde

Ad pkt. 1:
Svend Erik orienterede om, at der var gjort et godt stykke arbejde i klubben vedr. afholdelse af landstræffet, de to
lokaltræf og børnetræffet, men der mangler stadig et referat og nogle billeder fra landstræffet på hjemmesiden.
Det bliver der snarest rettet op på.
Svend Erik orienterede om, at der var sket ændringer i sammensætningen af klubbens rejseudvalg.
Jette er udtrådt af udvalget og Niels Arne (vognmanden) og Fritz træder ind i stedet.
Dette vil snarest blive rettet på hjemmesiden med foto af de nye medlemmer af udvalget.
Gravers orienterede om, at han havde været i både skriftlig og telefonisk kontakt med Lars, Randers bådudstyr
vedr. den manglende indbetaling af sponsorstøtte i 2017.
Lars meddelte, at virksomheden, Randers bådudstyr, ikke længere ønskede at være sponsor for Dansk Bavaria
Klub, hvorfor virksomhedens logo fjernes fra hjemmesiden.

Ad pkt. 2:
Jette orienterede om klubbens økonomi.
Klubben har en god og stabil økonomi og har pr. 31. oktober 420 medlemmer.
Hun havde endnu intet hørt fra DMC vedr. indmeldelse- og betaling for evt. nye medlemmer via DMC.

Ad pkt. 3:
Jette oplyste at mobilpay bliver flittig benyttet af medlemmerne og fungerer rigtig godt og er let at arbejde med.
Der var enighed i bestyrelsen om, at mobilpay er et godt tiltag op vil opfordre medlemmerne til at bruge det i
videst muligt omfang.

Ad pkt. 4:
Svend Erik oplyste at han er i løbende kontakt med arrangørerne. Planlægningen går planmæssig og de første
aftaler – bl.a. om leje af lokale og musik – er indgået.
Efter gode erfaringer fra træffet i Sj. Odde vil det også, i forbindelse med træffet i Juelsminde, være Jette der styrer
økonomien.
Der blev aftalt et deltagergebyr på 100,- kr. pr. voksen deltager.

Ad pkt. 5:
Der var i år afviklet lokaltræf i Frederiksværk, Årøsund og et børnetræf i Juelsminde alle steder med stor deltagelse
og en god afvikling.



og en god afvikling.
I Frederiksværk deltog 15 både og 28 personer. I Årøsund var det 21 både og 49 personer og i Juelsminde 9 både
med i alt 30 børn.
Jette oplyste, at hun havde besøgt børnetræffet og at det var en stor og positiv oplevelse. Det blev virkelig afholdt
på børnenes premisser.
En stor tak til arrangørerne og bestyrelsen håber, at der også i år 2018 vil blive taget initiativ til både lokaltræf og
børnetræf.

Ad pkt. 6:
Dan gav en orientering om medlemmernes brug af hjemmesiden. Forum fungerer rigtig godt med mange gode
spørgsmål og svar.
Ca. 300 medlemmer har i år til dato været logget ind på hjemmesiden.
Der har ligeledes i år indtil dato været ca. 250 indlæg med spørgsmål og svar på klubbens forum.
Det forventes at ende med en lille tilbagegang i forhold til sidste år, hvor der var i alt ca. 340 indlæg med
spørgsmål og svar.
Der var enighed i bestyrelsen om, at klubben har en god og informativ hjemmeside og opfordre alle medlemmer
til at gøre noget mere brug af hjemmesiden, herunder klubbens forum, noget mere, og i det hele taget til at holde
sig godt orienteret om, hvad der sker i klubben.

Ad pkt. 7:
Fritz oplyste, at han var godt i gang med arbejdet på et vinterarrangement. Det vil blive en temadag om
søredning, eftersyn / vedligeholdelse af egne redningsveste og en opfriskning af søvejsregler.
Temadagen afholdes lørdag den 17. februar 2018 på Fredericia kaserne.
Der kommer nærmere m.h.t. program for dagen og tilmelding på hjemmesiden.
Svend Erik oplyste, at han havde lavet et arrangement hos North Sails den 18. januar 2018 med plads til ca. 20
deltagere. Pladserne vil blive tildelt efter først til mølle princippet.
Derudover arbejder han på et virksomhedsbesøg hos Jefa i Ishøj. Virksomheden producerer bådudstyr, bl.a. til
Bavaria, samt på at arrangere et besøg hos redningshelikopteren i Roskilde.
Alle arrangement bliver lagt ud på hjemmesiden med en nærmere beskrivelse så snart de endelige aftaler er på
plads.

Ad pkt. 8:
Der foreligger nu en officiel invitation til alle medlemmer af Dansk Bavaria Klub fra Dansk Marine Center i Risskov
til at deltage i en bustur til Europas største bådmesse i Düsseldorf og et besøg med rundvisning på Bavariaværftet
i Giebelstadt i tiden lørdag den 27. til mandag den 29. januar 2018.
Bestyrelsen opfordrer alle de medlemmer, der ikke tidligere har været med på en tilsvarende tur, til at tage med.
Det plejer at være en tur med mange gode oplevelser og et godt socialt samvær.
Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på kr. 456,- til medlemmer der bor på Sjælland, svarende til bropengene
over Storebælt.
Der henvises i øvrigt til hjemmesiden for nærmere oplysninger m.h.t. program, tilmelding og pris.

Ad pkt. 9:
Intet.

Ad pkt. 10:
Lørdag den 17. februar på Fredericia kaserne.

G. Graversen, sekretær.


