Referat - Bestyrelsesmøde 7/2020 i sejlklubben
Tid og sted: Onsdag 9. december 2020 kl. 18 ved Carsten Overgaard, Skt. Nikolajgade 40d 8800
Viborg.
Bilag:
1. Dagsorden til generalforsamling.
2. Udkast til formandens beretning.
3. Udkast til budget (udgives senere.
4. Årshjul (opdateret).

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6/2020.
Spørgsmål på sidste møde om mastens alder på Polaris Drabant.
Ved gennemgang af arkivaler kunne vi konstatere masten er fra 2013.
2. Godkendelse af dagsorden for møde 7/2020.
Referat godkendt.
3. Information fra formanden
3.1.
• Covid-19 retningsinier efter 7. december. Konsekvenser for sejlklubbens aktiviteter i januar og
februar: nytårsparole onsdag 7. april og sikkerhed til søs onsdag 3. marts. VHF kursus flyttes til
weekend i marts.
Alt blev fuldstændig ændret i en ugestid tid før jul
• Hændelse i Virksund.
Drøftet
• Vinteraktiviteter flyttet på grund af Corona. Næste aktiviteter er nytårsparole i januar og
generalforsamling i februar.
Alt – nytårsparole, generalforsamling og præmieaften blev fuldstændig ændret en ugestid før
jul.
• Udvalgenes evaluering af sejlersæsonen. Turudvalg. Valg af nye medlemmer.
• Klubkonference 11. – 12. november on line. De forskellige indlæg kan genbesøges på
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen
Jens anbefaler at deltage
• Eftersyn af påhængsmotorer.
Bent tager sig af det
• Vedligeholdelse af klubbåde.
• Medlemsrapportering inden 31. januar. Kun indmelde betalende medlemmer.
DS har fået indrapportering
• Knivindkøb.
Er indkøbt
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Bøjemateriel. Vinterbøjer.
Vi prøver næste år at bruge ankerkæder, som forventes at kunne bruges i 5-6 år.
Vi forventer senere at kunne benytte RIB båd fremover.
Flydedokansøgning.
Flere ansøgninger er ude. (Senere: de første 50% er bevilget og overført fra foreningspuljen).

3.2. Forberedelse af generalforsamling 6. februar 2021. (flyttet til d. 8. maj).
3.1. Corona restriktioner og generalforsamling.
Nye lempelser gør at foreningsarrangementer kan gennemføres med 50 deltagere.
3.2. Gennemgang af dagsorden, valg af dirigent og bestyrelse jf. bilag1.
Dirigent: Kristian Brøns. Referent: Kenneth S. Mortensen
Pkt 6.ændres: ”Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Pedersen”. Sidste punktum slettes.
Pkt 9.1: Jens spørger medlemmerne af udvalget.
Pkt 9.2: Carsten spørger medlemmerne af udvalget.
Pkt 9.3: Kenneth spørger medlemmerne af udvalget.
Pkt 9.4: Jens spørger medlemmerne af udvalget.
Pkt 9.5: Kenneth spørger Kristian vedr. fortsættelse som tovholder af sejlerskole
Pkt 9.6: Jens spørger medlemmerne af udvalget.
Pkt 9.7: Lisbeth erstatter Anne Marie
Pkt 9.8: Kenneth spørger medlemmerne af udvalget.
3.3. Udkast til beretning jf. bilag 2.
Kommentarer udleveret til Jens
3.4. Budget 2021 jf. bilag 3.
I løbet af 2021 gennemgåes konti i regnskab således at opdelingen bedre afspejler virkeligheden i
dag.
Der lægges op til at sejlklubben opsiger kasko på joller samt at der på gf drøftes om kaskoforsikring
på kølbåde og RIB båd skal opsiges. Dvs at klubben selvforsikrer sig.
3.5. Kontingent, herunder familiekontingent.
Der foreslåes uændret kontingent på 600 kr pr. år
Familiekontingent på 1500 kr for en husstand drøftes.
3.6. Sammensætning af udvalg, se bilag 1 og kontakt til udvalgsmedlemmer og revisorer mv.
Jens spørger en familie eller to om de vil indgå i Turudvalg.
3.7. Andet. Ønske om kort indlæg om DFU og præmieuddeling.
Susanne køber ind til gf af øl og vand (hvis cafe stadig er lukket), sprit og mundbind
3.3. Drøfte de videre tiltag omkring Stand Up Paddle frem mod 2021.
Emner:
• Oplæggerplads til SUP inde og ude.
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Ansøgning og indkøb af SUP.
Aktiviteter.
Instruktører.
Brug af faciliteter. Anskaffelse af nøgler til klubhus.
Kommunikation 2021.
Der skal laves et samarbejdspapir omkring medlemskab og evt. leje af faciliteter.

3.4. Planlægning af havnejubilæet. Carsten Overgaard.
Datoer: torsdag d. 19 august til søndag d. 22. august 2021.
RIB båd stilles til rådighed.
DJS Cup afholdes lørdag.
Åben båd – gerne samlet et sted, Susanne organiserer.
Sjægtesejlads, Claus og Knud
3.5. Vild med Vand 2021. Kenneth Stjerneby Mortensen
VmV holdes på et meget lavt niveau i 2021. Vi deltager ikke men kobler os på havnejubæum
3.6. Facebook sider til intern kommunikation. Formand
Turudvalg bør administrere facebook side til intern kommunikation. Man søger om medlemskab af
gruppen.
Jensntaler med udvalget
3.7. Status vedr. klargøring af klubbåde og joller. Jens.
Der søges hjælpere. Efterfølgende: Ved en kæmpe indsats er klubbåde gjort klar.
4. Orientering om økonomisk status (kasserer).
4.1. Status over indtægter, udgifter og balance.
Alt ser fornuftigt ud.
4.2. Udgifter og indtægter til DJS Cup.
Overskud på 6340 kr
4.3. Status medlemstal.
113 medlemmer.
5. Behandling af indkomne sager
Intet at referere.
6. Bordet rundt.
Carsten skaffer tilbud på forsikringer.
Susanne afholder næste bestyrelsesmøde i privaten på Gl Aarhusvej 194
Jens sender ansøgninger vedr. SUP
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7. Eventuelt.
Tre vigtigste budskaber fra dagens bestyrelsesmøde til kort referat til facebook.
Jf. bilag 5 er årshjul opdateret.
Generalforsamling
SUP
Corona situationen gør at meget må flyttes tidsmæssigt
Sejlklubben engagerer sig til havnens jubilæum
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 2021
Forslag til bestyrelsesmøder 2021: Torsdag 11. marts (flyttet til 26. april), torsdag 13. maj
(forberedelse af sæson og vild med vand), torsdag 5. august (havnejubilæum), torsdag 22. oktober
(planlægning af vinteraktiviteter), torsdag den 9. december (forberedelse af generalforsamling).
Kommende aktiviteter: Nytårsparole onsdag 13. januar 2021 kl. 19 (aflyst) og generalforsamling,
lørdag 6. februar 2021 kl. 14 (flyttet til d. 8. maj).

4

