Bestyrelsesmøde den 6/2 -19
kl 18.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Annette Hvenegaard
Janus Lind

Søren Egebjerg
Niels Martin Larsen
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Flemming Larsen
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Afbud:
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Intet at bemærke

2. Generalforsamling d. 24/2

30 min.

Årsberetninger og endeligt program udsendes.
(Regnskab, årsberetninger og den endelige dagsorden udsendes)
Bestyrelsen mødes til generalforsamlingen kl. 13.
Aktivitetsudvalget (v. Lotte) arrangerer m. kaffe, kage og øl.

3. Nyt fra kasserer

5 min.

 Forsikringer
 Trailer registrering
 Kommunale tilskud
Beslutning:
Forsikringerne hos Tryg er gennemfået og opdateret.
Traileren fra gymnasiet er blevet omregistreret.
Kommunen har givet medlems- og kursustilskud for ca. 35.000,Vores medlemstal er indgivet til DKF

4. Byggestatus





30 min.

Arkitekt og målfaste tegninger
o Sendes til skrivebordgodkendelse ved kommunen v. Uffe Højby
Der er rykket for indledende møde med Kommune vedr. muligheder i eksisterende klubhus
Endeligt oplæg til generalforsamling

Beslutning
Torkild undersøger vedr. jordbundsprøver. Vi skal have prøverne som kommunen har fået lavet.
Desuden skal vi have lavet en boring der, hvor vi skal bygge.

5. Afholdte og kommende aktiviteter
Brugermøde havnerådet d. 26/2
o Hvad skal med? v/CS
Claus deltager i mødet. Ideer til punkter på mødet:
 Shelterpladser på vandet. Flemming har tegninger og priser
 Telt, der kan bookes.
 Bøjer, motorbåde og tidstagning til stævner/konkurrencer
Naturens dag d. 8. Sept. – begynder planlægning med møde d. 19 marts 17.30 i byrådssalen
Beslutning:
Rebeka har været med på de officielle møder.

Standerhejsning (den 13. april):
Annette køber ind. Der skal findes en, der vil være der på dagen.
Havnens dag 25/5
Hans Havgaard er repræsentant for aktivitetsudvalget.
Der mangler nogle til at hjælpe.
Fænø Rundt 26/5
Udvalget (Grete, Hans og Gert) har styr på det.
Le Mans 22/6-23/6
Niels Martin er tovholder.
8/8 Pølsetur – Obs! Det bliver den dag 
8/9 Naturens dag – Hans Havgaard

6. Nyt fra udvalgene

30 min.

Husk beretninger fra udvalgene
Ideer til afløser på posterne for de afgående
Instruktørudvalg ved Annette
Programmet for begynderholdene er planlagt.
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Rebekka har trukket sig som formand.
Resten af udvalget: Niels Martin, Malene Hauge, Lotte Rasmussen, Hans Haugaard og Anette Henriksen.
Idrætsudvalg ved Torkild
Handicap: Jan og Anne Pieler tager tid i næste sæson. Der er dog behov for flere hænder.
Pernille Svane er ude af udvalget
Vedr. budget. Hvordan forholder vi os til VM/EM? Der afsættes 4000,- i budgettet 2019.
Den nye bestyrelse fastlægger nærmere retningslinjer.
Hus- og materieludvalg ved Søren
Problemer vedr. varmvandsbeholder er løst.
MAN MÅ IKKE stille på varmvandsbeholderne.
Varmvandsbeholderne bliver afkalket i den nærmeste fremtid.
Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Intet at bemærke
Informationsudvalg ved Janus
Bladet er undervejs. Der er deadline til det første blad den 15/3. Bladet udkommer 2. april.
Skriv til Janus - janus@lindholmbrahe.dk inden 15/3.
Hjemmesiden er ved at blive opdateret.
Det er vigtigt, at udvalgene bliver opdateret efter generalforsamlingen
Der er arrangeret møde med Sabine fra Middelfart kommune vedr. ansøgninger til sponsorater
Svagstrømmen ved Bjarne
Det kunne være super, hvis der er flere, der fejer broen. OBS! Det er ikke farligt.
Kajakudvalget
En af esaperne (rep- udvalget ved hvilken) skal sælges. Der er købt 2 nye.
Der er et forslag om, at T55 sælges, da den ikke bliver brugt.
Der skal følges op på om der kajakker, der skal fjernes fra klubhuset.
Lars Bo er ny rokortadministrator pr. ?(dato følger). Det er vigtigt at al kommunikation går igennem ham.

7. Orientering og diverse sager
Foreningsmøde Middelfart Kommune 21/1-19 - JS

10 min.

Beslutning:
Kommunen har fokus på unge

8. Eventuelt
Næste møde den

Aftales med den nye bestyrelse efter GF
Kommende punkter:

10 min.

