Bestyrelsesmøde
Egense Sejlklub
Den 23.02.17. 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: Eskild
Ebdrup (EE), Jan L. Larsen (JLL) Havnefoged Kurt Pedersen (KP)
Indbudt: Medlem Peter Møller Jensen (PMJ)
Afbud: Kurt Pedersen
Dagsorden 23/2-17:
1:Godkendelse af dagsorden.
- Ja
1A: valg af ordstyrer
- JBS
1B: valg af referent
- BJN
2:Godkendelse af referat 25/1 -17 + 28/1-17
- Godkendt og underskrevet
3:Formanden:
Eksklusion begæring fra medlemmer.
- §ér granskes nøje. Og sagen voteres
- En runde med tilkendegivelses holdning.
- Enig bestyrelse vedtager eksklusion begæringen som punkt på dagsorden.
DS / Rune brev.
- Fremsendt til bestyrelsen på mail. Gennemlæse til orienteres
EOGF – Dagsorden
- Gennemarbejdet på medlemsmøde 21/2-17 – godkendt
Advokat
- Diskuteres, hvorvidt vi skal benytte os til at støtte op om brug af en advokat.
- Der bliver taget telefon konsultation med advokat af JB, BJN & PMJ
4:Næstformanden:

5:Kassereren:
Nye medlemmer: 10 medlemmer 2017 indmeldt pr. 16/1 2017
Kontingent opkrævnings status?
- Ca. 125 har lige pt indbetalt – der er nogle lidt skæve indbetalinger
Konti balance saldo /kontoudskrift fra 25/1 -> nu
6:Sekretær:
Referat OGF 2017:
- Ingen bemærk
Jesper Witting(JW) SUP:
- Besøg her i ES, JW ønsker en platform til op start af SUP og da det er meget i tråd med
ES VILD MED VAND – da enigt JA fra bestyrelsen om samarbejde herom.
Dør Lås på 1. sal: (Forslag fra medlem Niels Aage Pedersen)
- Ja der bestilles salto nøgle af BJN
- Evt. the køkken på 1. sal afventer beslutning
Dokkedal dage:
- BJN til møde vedr. musik på havnen 11/8
Kystbysamrådet:
- BJN deltog og der vurderes givtigt at deltage i samarbejde. Samrådet afholder måneds
møde sidste tirsdag i hver mdr. Efterfølgende vil EE være repræsentant for ES.
Vild med vand:
- Havørredens vinterhemmeligheder 25/2 & 25/3. Først gang vel besøgt.
Nyhedsbrev / Indhold
-

Udsendt nyhedsbrev –> sendes BCC/ d.d..
Medlemmer har givet udtryk for at konceptet evt. koges ned. Der forsøges at være lydhør
herom.

7:Bestyrelsesmedlem:
Hals Turist forening
- Jolle JBS har kontakten og følger op
8:Informationer siden sidst:
Ordinær generalforsamling opsamling:

-

Intet.

9:Lidt blandet
Codan forsikringssag:
- Ikke dækket, da der mangler inddækning på ydre stolpe flader.
- Termografi huset..! udført.
- Hvad gør vi? Fritidskonsulent kontaktes af BJN
10: Evt.
- Bådtrailer JLL opfølgning
11:Næste møde dato? 23/3 2017 bestyrelsesmøde kl. 18

Referat skrevet af Sekretær Bettina Jane Nielsen 23/2 2017.

