Bestyrelsesmøde
Egense Sejlklub
Den 16.01.17. KL. 18.00
Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling
Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Kim Hansen
(KH), Jan L. Larsen (JLL)
Afbud:
Dagsorden 16/1-17:
1:Godkendelse af dagsorden.
- Ok
1A: valg af ordstyrer
- JBS
1B: valg af referent
- BJN
2:Godkendelse af referat 16/12 -16
- Underskrevet og godkendt
3:Formanden:
-

Næste punkt er ordinær generalforsamling, formanden takker for det gode samarbejde i
indeværende år til den øvrige bestyrelse.

4:Næstformanden:
- Bådtrailer bestilt til levering.
5:Kassereren:
Nye medlemmer:
– 5 medlemmer 2017 indmeldt pr. 16/1 2017
Kontingent opkrævnings status?
Konti balance saldo /kontoudskrift fra 16/12 -> nu
- Fin overskuds balance, se vedlagt konti og posterings oversigt.
- Ingen restance af kontingenter nuværende.

6:Sekretær:
Fundraising:
- Tagmaler projekt nu afsluttet Kommunen har returneret tilskud svarende til de 73 %
tilskud.
- Diverse kursus refusion sørger BJN for at få indsendt i løbet af den kommende uge.
Nyhedsbrev/ Indhold
- Udsendt nyhedsbrev her er forklaret vedr. medlemstal stemmetal til OGF 28/1-17. og der
er udsendt en kort forklaring på ansættelses vilkårene for fundraiser stillingen
- Nyhedsbrevet er sendt BCC/ d.d.
Vild med vand:
- I morgen afholdes der møde vedr. havnens dag 10/6 2017 med diverse samarbejdes
partner. Planlægning om hvad og hvem, hvordan.
7:Bestyrelsesmedlem:
8:Informationer siden sidst:
Ordinær generalforsamling:
Dirigent/referent Ønske/bestyrelsens forslag.
Indkommende forslag fra:
* Mogens Koch 1 forslag til behandling
* Rune Jensen-Blokø 3 forslag til behandling
* Erik Quist Andersen mfl. 23 forslag til behandling
- Bestyrelsen gennemgår disse indkommende forslag.
II indkaldelse / endelige dagsorden:
- Der tilrettes og godkendelse af udarbejdet forslag.
Bestyrelsens beretning:
- Forslag til denne rettes til i samarbejde via mail over den kommende uge.
Vedtægtsændringer?
- Gennemgang og omskrivninger, tilføjelser. Fremsendes renskrevet.
9:Lidt blandet
- Mail henvendelse AOF vedr. børnearrangement på havnen. HJT havde lørdag talt med
naturvejlederen der skal stå for arrangementet, krabbebanen, redningsveste, grillpladser,
osv. BJN fortæller hun har talt med AOF Karin vedr. evt. brug af huset. Salg af is, vand,
øl, kaffe. Bestyrelsen enes om at denne slags arrangementer er det ok at byde indenfor til.

-

Vild med vand invitation til vild med vand udvalgs interesserede til workshop foredrag i
Aarhus 11/3 2017

10: Evt.
- JLL der bedes om at kunne indkøbe en murerbør til fiskerhusene. Bestyrelsen siger Ja.
JBS byder inden med donation af 2 næsten nye til ES. Tak. Bestyrelsen enes om at få
påmalet ES herpå.

11:Næste møde dato? 28/1 2017 konstituerende bestyrelsesmøde kl. umiddelbart efter Ordinær
Generalforsamling

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 16/1 2017.

