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1. Valg af referent
Eva
2. Strategi
Det var aftalt ved sidste møde, at vi ved dette møde skulle mødes uden udvalgene og tænke på visioner og mærkesager for 2020.
Eva havde udsendt et kort notat som inspiration.
Indledningsvis havde vi en drøftelse af sammensætningen af den kommende bestyrelse.
På valg 2020 er:
Kasserer
Erik, som desværre har meldt flytning
2 bestyrelsesmedlemmer
Per, som desværre ikke kan genvælges og Rita
2. suppleant
Thomas, som ikke ønsker genvalg
2. revisor
Ingemann – vi gætter på genvalg

Der skal altså findes to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Flere blev nævnt, og Eva taler med
dem.
Ungdomsudvalg:
Erik og Eva tager en snak med Niels om at organisere et bredere ungdomsudvalg, hvor blandt andet
Kasper Meisner Nielsen (ny optileder) og Lars kommer med. Niels organiserer udvalget.
Frivillig-opgaver: et ideudvalg beskriver en række konkrete opgaver, som skal/kan løses af frivillige
seniorer: rengøring af både, oprydning, klargøring, hentning af benzin, ribs mv.
Det foreslås, at der udnævnes en ”forældreansvarlig”, som tager hånd om forældrekontakt og forsøger at sætte forældresamarbejde – også social kontakt - i scene.
Det foreslås i den sammenhæng, at Jannik opfordres til at lave en ”havneburger” om aftenen, så også
de unge får lyst til at spise i klubben efter sejlads.
Sejladsarrangementer:
Lars foreslår et arrangement med en medarbejder fra Meteorologisk Institut – f.eks. med vægt på
klimaproblemstillinger.
Evt. arrangement om sejlads i Nordvestpassagen.
Sejladsudvalg:
Hvordan inkluderer vi flere i aktiviteter? Vi skriver evt. ud til klubbens bådejere og spørger, hvad de
faktisk ønsker sig af klubben på den front: gastebørs for unge, tursejlads mv.
Materiel mv.:
Der er ønske om en badebro fra sydmolen for at gøre havnen mere attraktiv for gæstesejlere og havnens brugere i øvrigt.
Evt. etablering af spil til at trække joller op og ned ad slæbestedet.
Ungdomsudvalg:
Det foreslås, at der gøres noget for at promovere vores jolletilbud lige efter sommerferien, når skolen
starter (som man gjorde tidligere).
Der er formodentlig brug for yderligere sponsorpenge til ny rib – tages op med ungdomsudvalget.
Proppenge/sponsorpenge reguleres, så de numerisk rammer det tidligere niveau – mod ophævelse af
”vandpenge”, som har vakt stor irritation.
Eva
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