Referat - Bestyrelsesmøde 8/2019 i sejlklubben
Tid og sted: Torsdag den 24. oktober, kl. 1800 i Virksund.
Bilag:
1. Årshjul.
2. Vinteraktiviteter.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7/2019.
OK
2. Godkendelse af dagsorden for møde 8/2019.
OK
3. Information fra formanden
3.1. Vinteraktiviteter og kalender fastsættelse af aktiviteter (opsamling fra seneste
bestyrelsesmøde).
Se bilag 2.
3.2. Besøg af DIF/DGI konsulent.
Efter en del forarbejde (samt arbejde efter dette bestyrelsesmøde) er det endt med at mødet med
de første drøftelser med konsulenten bliver:
d. 10. december 2019 kl 17.00 i Virksund.
Henning, Erling, Torben og Jørgen er inviteret med. Endvidere er Leon Träger fra DS inviteret.
3.3. Mulige indkøb til næste forår.
Flg. blev bevilget:
Forstag til H-båd.
Presenninger til Tera joller og Feva joller.
Ror til Tera jolle.
Rigmåler over 8 mm.
Maling og sandpapir.

3.4. Børn og unge sejlads i Viborg.
Første sejlersæson er afsluttet.
Der har været stor forældreopbakning gennem hele sæsonen.
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I vinter er der ugentlig svømning samt teoriundervisning.
Om muligt planlægges deltagelse på sommerlejr i 2020.
Dokumenter, som benyttes i undervisningen, fremgår af nedenstående links.
Eksempel på Vintertræningsforløb – 18 aktiviteter: http://www.sejlsport.dk/ungdom/instruktionog-traening/vinterforloeb
Bøger: Tag ud at sejle: https://www.sejlershoppen.dk/collections/traening-1/products/tag-ud-atsejle
Bøger: Gast – intro til sejlads: https://www.sejlershoppen.dk/collections/traening1/products/kom-godt-i-gang-med-sejlads-gast
Bøger: Opti håndbogen: https://www.sejlershoppen.dk/collections/traening1/products/optimisthandbogen
Links til Diplomsejlerskole: http://www.sejlsport.dk/ungdom/diplomsejlerskolen
Uddannelses datoer for instruktør 1 kurser: https://mit.sejlsport.dk/Kurser
3.5. Information om møde i Limfjordskredsen 23. oktober. Jørgen Christiansen og jens Kofoed
deltog. Der blev bl.a. aftalt stærkere koordination af aktiviteter i kredsen. Aktiviteter i 2020 blev
aftalt. I Vinter planlægges orienteringsaften om kapsejladsregler. Vil formentlig blive afholdt i
Sunds.
3.6. DS Generalforsamling 21. marts 2020. Klubkonference 15. og 16. november i Vingsted.
Jørgen Christiansen deltager. Jørgen Christiansen deltager i DS klubkonference i Vingsted og
SejlSikkert arrangement i Nyborg. Jørgen har fordelt referat herfra. Jens Kofoed deltager i DS
generalforsamling i marts 2020.
4. Drøftelse om ideer omkring Toms Guldpulje. Turudvalget er inviteret.
https://www.dif.dk/da/forening/vaerktoejer/tomsguldpulje. Toms Guldpulje kan give økonomisk støtte
til idrætsforeninger, der ønsker at skabe bedre rammer for familieidræt. Det kan både være
gennem nye initiativer og eksisterende aktiviteter. Vi besluttede på seneste bestyrelsesmøde at
invitere turudvalget til drøftelse.
Turudvalget opfordres til at forny sine aktiviteter. Der er bl.a. kommet nogle nye børnefamilier til
havnen, som vi bør udvikle nogle aktiviteter for. Henning Kristensen fra turudvalget indvilligede i
at kontakte og søge at inddrage yngre kræfter i turudvalgets arbejde. Carsten vil tillige kontakte
Fuglsang vedr. familieaktiviteter og turudvalget.
Mulige aktiviteter:
En dagstur til Hvalpsund/Sundsøre – f.eks. 2. weekend i august.
Fur Tur med familien.
Familiearrangement i Virksund.
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5. Orientering om økonomisk status (kasserer).
Status økonomi.
Økonomien er sund og medlemstallet er på den rigtige side af de 100.
Der er afregnet for alt vedr. sejlerskole og duelighed etc.
Kasserer laver et oplæg til nem og ubureaukratisk opkrævningsordning til registrering og styring af
indtægtsdækkede aktiviteter som f.eks. sejlerskole og duelighed etc. Formålet med ordningen er
at sikre at alle deltagere i aktiviteter bliver opkrævet det rigtige beløb og bliver registreret korrekt.

6. Behandling af indkomne sager
Intet.
7. Bordet rundt (alle).
Carsten orienterede om mentorordningen. Der er en enkelt ny i havnen, som bruger Carsten en
del til afklaring af diverse spørgsmål. Carsten blev bedt om at kontakte Gerda for at få adgang til
nye bådejere i havnen. Der er kommet 18 nye sejlere i 2019.
Vedr. nytårsparolen, som afholdes d. 8. januar 2020, bliver tilmeldingsfristen d. 2. januar. Susanne
styrer bestilling af mad etc. Deltagerliste laves på næste bestyrelsesmøde.
Kommende aktiviteter:
Der afholdes julefrokost lørdag 30. november kl. 12 i Virksund og sejlklubben arrangerer julebanko
søndag 15. december kl. 15. Alle opfordres til at deltage i begge arrangementer.
Årshjulets kommende aktiviteter, bilag 1, blev løbet igennem.
8. Eventuelt.
Per har 22. oktober oplyst, at han gerne vil købe motor. Tidligere aftalt en pris på 2000 kr., som
indbetales til kassereren.
Næste bestyrelsesmøde er 10. december 2019 kl. 17. Det forventes at blive et tidsmæssigt
længere møde, da DGI/DIF er inviteret til drøftelse fra kl. 17.
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