
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. maj 2016, Gilleleje Sejlklub 
 Tilstede: Tove Granild, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen Afbud: Michael Fougt Suppleanter:  Udvalgsformænd: Jørgen Nissen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Ny samarbejdsplan, bestyrelse og udvalg 3. Redningsøvelse og Sejl Sikkert dag 4. Ny hovednøgle 5. Flydebroerne 6. Mobile Pay til småbeløb 7. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Juniorsejlads / Jørgen Der er udarbejdet en folder om det nye setup i juniorafdelingen. Jørgen har fået den kopieret hos kommunen og været rundt på skoler for at tale med elever og lærere og fordele folderen. Der er også skrevet en artikel til Ugeposten, den forventes i bladet d. 3. maj. Sejlads starter på vandet i morgen, d. 3. maj. Følgebådene er blevet lettere beskadigede, da de på land er blevet ramt af en anden, under kraftig blæst, om sig flyvende båd på jollepladsen. Dette er en forsikringssag, Jørgen kontakter Michael. Vi ønsker at etablere et møde med vores konsulent i DS angående opbygning af juniorsejlads og det mere langsigtede mål at blive certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub. Marianne tager kontakt til DS.  Ny hjemmeside / generelt fra udvalgsformænd Super at den nye hjemmeside er kommet i luften, men der efterlyses mere undervisning i håndtering af indlæg, begivenheder og kalender.  
  2. Ny samarbejdsplan, bestyrelse og udvalg En ny samarbejdsplan blev etableret efter Toves indtrædelse i bestyrelsen og fremlagt på forrige møde. Klubkapsejlads: der mangler stadig afklaring af hvem der er i udvalget, og hvem, der gør hvad / Michael. Desuden mangler yderligere afklaring på diverse punkter. 
  3. Redningsøvelse og Sejl Sikkert dag til vinter  FTLF Nordsjælland v. Tove foreslår at afholde en dag med redningsøvelse og brug af en redningsflåde i Helsinge Svømmehal til vinter, og invitere klubbens medlemmer med. Det kan blive et udvidet sikkerhedskursus med bidrag fra klubbens Sejl Sikkert instruktør og / eller -ambassadør. Tove og Frank koordinerer den videre planlægning. Dato: 8. januar 2017 kl. 14.30. Eventuelt kombineret med fælles spisning efterfølgende. Begrænsning i deltagerantal skal afklares. 
  4. Ny hovednøgle skal etableres De gamle låse med almindelige nøgler skal omlægges til en nye hovednøgle. Det drejer sig om låse til diverse både og skabe. Frank tager kontakt til Jens. 
  5. Flydebroerne er afleveret Flydebroerne er afleveret efter gennemgang med leverandøren i fredags. En enkelt udbedring forestår stadig og er aftalt.   6. Mobile Pay til småbeløb Frank har anskaffet udstyr til at muliggøre mobile pay. Da vi er en forening (erhverv) vil der være et gebyr på 1 % på hver transaktion. Muligheden vil kunne benyttes til betaling af mindre beløb til arrangementer, hovedsalig mad og drikke. Det endelige banksetup skal afklares og Frank tager kontakt til en erhvervsrådgiver hos Nordea. 



 7. Diverse Telt til Gilleleje Cup: Tove har fået afklaret at kommunen råder over et foreningstelt, der stilles gratis til rådighed for GC. Trillebøre: vi kigger på muligheden for at udskifte hjulene på de nuværende børe til punktér fri hjul og få dem ”tyverisikret”. Klubbens bådpladser: Frank kontakter havnekontoret angående et alternativt forslag til beregning af klubbens udgift. 
 Næste bestyrelsesmøde: d. 6. juni 2016 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


