25. september 2020

Bestyrelsesmøde 5/2020 i sejlklubben
Tid og sted: 18. august 2020 kl. 18 i Virksund.
Bilag:
1. Referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2020.
2. Årshjul (ingen ændringer siden sidst).
Bemærk: Sommermail med forskellige emner blev fordelt til bestyrelse 11. juli 2020.
Foreløbig dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/2020.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden for møde 5/2020.
Godkendt.
3. Drøfte Stand Up Paddle muligheder i Virksund med Mette Møller. Formålet er at drøfte,
hvorvidt sejlklubben skal starte Stand Up Paddle afdeling og hvordan en sådan opstart gribes an.
Kommunikation, reklame, tilvejebringelse af SUPs, oplæggerplads for SUPs, aktiviteter (kursus for
medlemmer og andre) og instruktører mv.
Mette Møller orienterede om SUP og ønsker at skabe et SUP fællesskab i Virksund og dette meget
gerne under Sejlklubbens vinger. Hendes tanker går omkring at lave events hvor der også kan
inddrages gæster udefra – i det hele taget opbygge et SUP miljø i Virksund.
Sejlerskuret og sejlergaragen kan benyttes som base for aktiviteterne, fordi de kan aflåses.
SUP’erne tilbydes som forsøgsordning at starte med det samme uden kontingentbetaling før til
2021.
Efterfølgende – der er blevet fremvist faciliteter og udleveret to stk. brikker til klubhuset, som
fines i sejlerskuret.
Det blev besluttet at optage SUP sejlads som ny aktivitet i sejlklubben. Mette Møller blev
endvidere opfordret til at deltage i bestyrelsens møder som observatør,, således at de videre tiltag
kan drøftes.
4. Information fra formanden
4.1. Generel status for sejlklubbens aktiviteter i efteråret 2020.
• Aktiviteter, herunder børn og unge sejlads, sejlerskole, pigesejlads, kapsejladsudvalg og
turudvalg. DJS Cup og mandetur gennemføres.
Alle aktiviteter er startet helt op efter Corona-nedlukningen – med de nødvendige tilretninger
og ifølge forholdsreglerne.

•
•
•
•

Ungdomsaktiviteterne har færre deltagere end sidste år.
Sejlerskole og pigesejlads har mange deltagere.
Brug af klubbåde og joller.
Virksundtøsen er benyttet som turbåd af to familier i sommerferien.
Farvandsbøje, som havde revet sig løs ud for Virksund, er sat på plads med hjælp fra Jan Møller
Sundstrup. Han har fået et par flasker vin for ulejligheden.
Betalingsslips til praktisk duelighed. Starter torsdag den 20. august. 12 slips til udlevering til
kursister. Alle 12 kursister, som gik op til eksamen 12. september bestod.
Jens sender Vibeke deltagerlisten.
Beach Flags betalt og opstillet. Står godt og er oppe sæsonen ud.
Susanne tager dem ind ved sæsonafslutningen.

4.2. Dansk Sejlunions generalforsamling afholdt i Middelfart. Væsentligst blev et forslag fra Egå
sejlklub vedr. nedlæggelse af kredsene stemt hjem med stor majoritet. Dog var
generalforsamlingen ikke tilstrækkelig repræsentativ, hvorfor forslaget fremsættes på ny i 2021.
det må dog forventes, at forslaget vedtages.
Nedlægges kredsen kan den evt. genopstå som selvstændig kørende netværk for klubberne i
Limfjorden.
4.3. Lystbådehavnens generalforsamling afholdes 20. august. Formanden deltog i
generalforsamlingen. På programmet var især valg af ny formand. Kirsten Pugholm blev valgt som
ny formand. Generalforsamlingen forløb ellers stille og fredelig.
4.4. DFU generalforsamling 19. september. NO deltager i generalforsamlingen på sejlklubbens
vegne. Han har modtaget et oplæg omkring sejlklubbens holdninger omkring DFU situation.
4.5. RIB båd. Brug af RIB, forsikringsforhold samt sommer – og vinteropbevaring. Hvad skal der ske
med de to ældre gummibåde?
RIB er forsikret – står i Sundstrup da der ikke kan låses af ved jolleplads endnu.
Vi bedes alle holde øjne og ører åbne for vinterplads. Jens spørger Allan Handberg og Jørgen
Christiansen.
Vil det være hensigtsmæssigt at arbejde for at etablere en dock til RIB båden, så den kan ligge i
havnen, men i i dok? Der findes en plastik dok på markedet, som virker nem og installere?
Jens undersøger pris mv. til næste bestyrelsesmøde.
4.6. Status vedr. klargøring af klubbåde og joller. Jens.
• Udlån, indlån, status. Materiel og udstyr i garage, skur og på kontor.
• Inventar Bent. Mødes i Virksund ved lejlighed for at rydde op i sejlergarage.
Bent og Jens hart allerede ryddet op.
4.7. DJS Cup 19. september. Sponsorer, betaling, kommunikation og Covid-19.
Morgenmad, frokost og aftensmad.
Jørgen arrangerer med cafe.

De sædvanlige sponsorer kontaktes af de sædvanlige (Svend, Susanne, Kenneth, Jens og Jørgen).
Carsten er starter og truttekarl.
15. både var tilmeldt sejladsen i år.
5. Orientering om økonomisk status (kasserer).
5.1. Status over indtægter, udgifter og balance.
Der er 107.000 kr. på kontoen – økonomien ser fornuftig ud.
Det blev efter kort drøftelse besluttet at opsige MobilePay. Begrundelsen herfor er, at ordningen
næsten ikke benyttes og udgifterne til drift langt overstiger den minimale udnyttelse.
5.2. Status medlemstal. Inklusive pigesejlere og sejlerskole.
Der er 105 medlemmer.
Nye medlemmer som kommer til fra d.d. vil først blive opkrævet kontingent fra 2021. I forhold til
pigesejlere og sejlerskole skal der fra 2021 være skarpere kontrol omkring betaling af kontingent
og/eller kursusgebyr inden start af aktiviteterne. Procedure aftales mellem kasserer og tovholder
for den enkelte aktivitet.
6. Behandling af indkomne sager
6.1. Status ved klubbens forsikringer. Kontakt til andre forsikringsselskaber. Carsten kommer med
information om priser hos forskellige forsikringsselskaber.
Carsten følger op snarest.
6.2. Spørgeskemaundersøgelse. Formand.
Alle i bestyrelsen bedes teste skemaet. Kenneth tester på Mac.
Der udloddes en gevinst bland besvarelserne.
På næste bestyrelsesmøde drøftes resultatet af undersøgelsen.
6.3. Lystbådehavnens jubilæum.
Carsten overvejer gave fra Sejlklubben. Det er efterfølgende besluttet, at Carsten deltager i
planlægningsgruppen for jubilæet.
6.4. Velkomstdag. Flere sejlere på vandet og flere anskaffer både i Danmark. Dansk Sejlunion har
mindre fremgang.
Der afholdes velkomstdag d. 24. september 2020 med tilmelding.
7. Eventuelt.
Mette fra SUP aktiviteten indbydes til bestyrelsesmøder som observatør.
Bestyrelsesmøder 2020
Kommende bestyrelsesmøder: torsdag 22. oktober (hos Vibeke og Kenneth), onsdag den 9.
december (forberedelse af generalforsamling).

