
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. september 2016, Gilleleje Sejlklub 
  Tilstede: Michael Fougt, Tove Granild, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: Jørgen Nissen, Susanne Nielsen, Frank Richardy, Annette Fentz  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Lån af klubbens både og forsikringsskader 3. Forslag til indkøb af klub-pc 4. Slæbestedet 5. Klubmodul betalingsmuligheder 6. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Jørgen / Juniorsejlads Der er fortsat mange nye juniorer, på det sidste gerne ca. 15 sejlere på vandet hver gang. Og vi har været meget heldige med vejret på alle tirsdage i denne sæson. Der viser sig nu et behov for mere plads i jollerummet og til udstyr generelt. Der er ønske om at de 4 nye unge instruktører kan komme på kursus hos DS i løbet af vinteren. Det er uafklaret om dykkerklubben har adgang til jollerummet og i givet fald hvorfor. Dette har skabt forvirring om hvorvidt der er foregået en sammenblanding af vores og deres svømmeveste. Marianne kontakter John fra dykkerklubben for en afklaring.  Susanne / arrangementer Fremlægger status for diverse arrangementer. Der mangler nu afriggerfesten, som Majbritt kommer til at stå for.  Frank / klubhus Fremsætter ønske om skabsfryser med skuffer i stedet for nuværende kummefryserordning. Det vil betyde en nemmere inddeling i de forskellige gruppers / udvalgs varer i fryseren.  Annette / Vild-med-Vand Aflægger status for denne sæson. Der er afholdt to dage med deltagelse fra i alt 16 deltagende klubber og foreninger rundt om på havnen. Der er bred enighed om at projektet skal fortsættes, fremover kun med en dag i august. Fra GSK har omkring 20 medlemmer været involveret i afholdelsen af disse dage. Desuden har der været afholdt to kom-og-prøv dage i sommerferien for juniorsejlere, hvor der på hver dag dukkede 10-15 nysgerrige sejlerbørn op (med familie). En del af disse er fortsat efter sommerferien. Der blev i foråret lavet ansøgninger om finansiering som resulterede i bidrag på 23.000 kr. til finansiering af diverse markedsføringsmaterialer: brochurer, flag, kasketter, byportbanner, Gilleleje eventkalender m.m. Så økonomien ser fin ud, og klubbens eget budget holder fint. Der er forslag om at V-m-V udvalget nu bliver suppleret med medlemmer fra andre klubber, der har udtrykt interesse. 
  2. Lån af klubbens både og forsikringsskader, aftaledokument Tove har lavet udkast til en blanket / aftale, 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. Udkastet blev diskuteret og der bliver lavet nogle tilretninger. 
  3. Forslag til indkøb af klub-pc Vi har fra Henrik og onsdagskapsejladsudvalget modtaget et forslag om indkøb af en mini-pc til klubben, som vil kunne anvendes til beregning af sejladsresultater og diverse andre formål. En god ide. Vi beder Henrik arbejde videre med at et konkret forslag til indkøb og pris. 
     



  4. Slæbestedet, udbedring af mangler Der er lavet et udkast til brev til leverandøren om diverse udbedringer af mangler. Michael rådfører sig med Torben, laver tilretninger og sender til leverandøren.  5. Klubmodul, betalingsmuligheder og vejledning Frank undersøger hvad det nøjagtigt vil koste at lade Klubmodul stå for betalingstransaktionerne, og dermed at der åbnes for mulighed for betalinger med andre kort end Dankort. Marianne laver udkast til en vejledning om hvordan man foretager registrering af medlemskab og betaling af kontingent via hjemmesiden og Klubmodul.  6. Diverse Molebøf: årets udgave var en stor succes med ca. 80 deltagere og mange glade medlemmer og stunder undervejs. Den økonomiske model blev diskuteret på basis af forskellige meninger og holdninger.   
 Næste bestyrelsesmøde: d. 3. oktober 2016 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 21.30   Referent: Marianne 


