
  Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. august 2016, Gilleleje Sejlklub 
  Tilstede: Tove Granild, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: ingen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Lån af klubbens både og forsikringsskader 3. Daglig drift af klubhuset 4. Juniorafdelingen 5. Ligasejlerne, afregning 6. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Ingen. 
  2. Lån af klubbens både og forsikringsskader Vi har i løbet af sæsonen oplevet nogle skader på klubbens både forårsaget af enten andres både eller i forbindelse med udlån af båd. Det skal derfor afklares hvordan udgifter og dækning af selvrisiko skal dækkes af de involverede parter. Det blev besluttet, at bestyrelsen / Tove laver en blanket, der præciserer betingelserne for lån af klubbens både til privat brug, inklusive dækning af selvrisiko og brændstofudgifter (f.eks. til dommerbåden), og som fremover skal være underskrevet før udlån kan finde sted. 
 3. Daglig drift af klubhuset  Frank Richardy har overtaget rollen som ansvarlig for den daglige drift af klubhuset. Vi takker hermed Klaus Rigger for at have varetaget opgaven i mange år, og siger også samtidig tak til Frank for at have overtaget den.  Der er måske behov for afklaring af ansvar mellem rollerne omkring huset: Jens / Frank. Dette behandles på næste bestyrelsesmøde. 
   4. Juniorafdelingen Her oplever vi fortsat succes, og der har været sejlads i hele juli måned med mange nye deltagere. Vi vil gerne have indført, at der findes en liste over hvem der har været på vandet for hver gang (tirsdag). Desuden er det ønskeligt, at der etableres en logbog for hver af følgebådene. Marianne og Frank udarbejder forslag.  5. Ligasejlerne, afregning Det er aftalt med deltagerne i ligasejladserne, at klubben i første omgang lægger ud for forplejning ved stævnerne, da deltagelse og forplejning faktureres samlet. Det skal afklares hvordan / hvornår deltagerne kan lave afregning til klubben. Det afhænger af hvornår den endelige fordeling af udgifter er kendt blandt alle deltagere. Tove har kontakten til ligasejlerne.  6. Diverse Marineforeningen, indvielse af nye lokaler: det blev besluttet at sørge for en hilsen i denne anledning. 
   Næste bestyrelsesmøde: d. 5. september 2016 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 20.30   
Referent: Marianne 


