Referat af bestyrelsøde
Mou Bro sejlklub
Tirsdag den 1 maj. 2018 kl. 18.30

Punkt 9: Økonomi,Forsikringer, nyt fra Karin, handel med
indskud, og hvordan det ellers går med økonomien
Punkt 24: Gennemgang af indkommet post. Der har været lidt handel med indskud, og der er nu 1
lille, og 2 store indskud til salg. I vinter har vi brugt ca. 5.000kr mere til el, end vi plejer. Vær
opmærksom på at el-radiatorerne i klubhuset ikke er tændt mere end nødvendigt. Frem over bliver
det et krav at man skal oplyse forsikringsselskab og police nr. ved tilmelding til klubben hvis man
selv har båden forsikret. Alternativt kan man tilmelde sig havnens gruppeforsikring.
Punkt 298: Inventarliste. Der er indkøbt ny støvsuger.
Punkt 341: De aktive seniorer. På sidste seniordag var der stort fremmøde, og der blev lavet et
godt stykke arbejde. En del tagplader er udskiftet på skurene, og der er fremdrift i bygning af de
nye skure. Alt el på broerne er blevet gennemgået. Ramning af pæler er færdig, og rambukken skal
nu på land igen. Der har også været nogen oprydning efter en skoleudflugt på havnen. Martin
tager en snak med skolen, så de fremover selv rydder op.
Punkt 365: Indkomne klager. Ingen.
Punkt 376: Henvendelse fra naboklubber. Ingen. Thomas og Martin har deltaget i et fælles møde
med Hals og Egense bådklub. På mødet havde man en generel snak om fælles interesser. Der blev
aftalt et nyt møde i november.
Punkt 400: Redskabshuse, køreplan, og Status. Se punkt 341.
Punkt 414: Grillpladser og mulighed for afskærmning for vind. Forsøgsvis forhøjes
træbeklædningen med 30-40 cm på en plads.
Punkt 417: Køreplan for klubhusrenovering/tidshorisont/økonomi. Intet nyt.
Punkt 418: Mulighed for at ændre nogle pladser på øst molen for at få plads til bredere både.
Pæle er rammet, og pladser etableret.

Punkt 419: Klub aktiviteter 2018. Husk sommerfest 18.08.2018, og pinsetur, se nærmere her om
på hjemmesiden. Sct. Hans afholdes som sidste år. Der undersøges muligheder for båltaler.
Punkt 420: Persondataforordning. Arbejde pågår.
Punkt 421: Ny rengørings dame i klubhuset. Vores rengøringsdame har sagt op. Der ansættes
derfor en ny.
Eventuelt: Nye gæstebilletter vil være klar først i maj.
Skaffer: Martin

