Referat fra Konstituerende bestyrelsesmøde
Mou Bro sejlklub
Første bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.30
Vi startede med at tage afsked med Claus og Frode og byder velkommen
til Kim og Kristian
Evaluering af generalforsamling og gennemgang af medlemmers ønsker
Der blev umiddelbart efter en ordinære generalforsamling, afholdt ekstraordinær
generalforsamling. Begge dele forløb i god tone.
Referatet blev gennemset.
På generalforsamlingen blev det drøftet muligheden for nedsættelse af lille og stort indskud for evt.
at skaffe flere medlemmer i klubben. Bestyrelsen har ingen planer det, og indtil nu har det været
muligt at få solgt indskudsbeviser inden for rimelig tid.
Et par medlemmer foreslog opsætning af øl automat (eller køleskab) for salg af øl til medlemmer
og gæster. Forslaget undersøges nærmere. (Juridisk, skatteteknisk, behov, økonomi).
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Martin Clausen
Kristian Martens
Karin Nielsen
Kim Egh Nielsen
Claus Jensen
Kim Jacobi Nielsen
Thomas Thomsen

MC
KM
KEN
KIEN
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TT

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Fartøjsinspektør
Menigt medlem
Menigt medlem

Punkt 9: Økonomi, nyt fra Karin, handel med indskud, og hvordan det ellers går med økonomien.
Der er 3 store og et lille depositum til salg. Bestyrelsesliste er udfyldt og underskrevet.
Punkt 24: Gennemgang af indkommet post. Ingen
Punkt 298: Inventarliste. Ny støvsuger indkøbes af KJ. Kasseren indkøber ny office pakke.
Punkt 341: De aktive seniorer. Der arbejdes på redskabsskure når vejret tillader det. Nedbankning
af nye pæle påbegyndes når vejret tillader det. Herunder udførelse af bredere pladser ved
østbroen.
Punkt 365: Indkomne klager. Ingen
Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. I Egense sejlklub afholdes foredrag torsdag 22,03,2018 kl.
19. Pris. 125kr. Se vedhæftede PDF.
Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, og Status. I løbet af 2018 forventes 3 huse at stå færdig.

Punkt 414: Grillpladser og mulighed for afskærmning for vind. Løsning overvejes med 300-500mm
høj glaskant, evt. som forsøg på en gril plads.
Punkt 417: Køreplan for klubhusrenovering/tidshorisont/økonomi. Der op startes dialog mellem
klubhusudvalg og bestyrelse.
Punkt 418: Mulighed for at ændre nogle pladser på øst molen for at få plads til bredere både.
Muligheder undersøges for ændring af 2,2m pladser til 3,0m pladser, så der opnås flest mulig
pladser.
Punkt 419: Klub aktiviteter 2018. Generelt henvises til aktivitetshjulet på klubbens hjemmeside for
gentagende begivenheder.
Aktiviteter ud over aktivitetshjulet.
Påskefrokost: På bestyrelsesmødet blev det aftalt at afholde påskefrokost, i klubhuset. Der
udseendes nærmere her om snarest.
Foredrag eller lignende: Er der nogen der har et godt forslag til en aktivitet der kan afholdes, som
foredrag, bustur til bådudstilling eller lignende?
Eventuelt:
Kristian sørger for trykning af nye gæstebilletter. Gæstebilletterne er en lille infoside der udleveres
til gæstesejlerne.

