
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2016, Gilleleje Sejlklub 
  Tilstede: Michael Fougt, Tove Granild, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: Jens M. Larsen, Signe Larsen / Niels Andersen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Lån af klubbens både og forsikringsskader 3. Slæbestedet 4. Kursusaktiviteter 5. Tredjeårselever til H-båden 6. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Jens / Seniorgruppen – klubhus / nøglebrikker Klubhuset lukkes tre dage i uge 42 hvor en gruppe seniorer vil stå for hovedrengøring. Der er i år udleveret 51 nøglebrikker. Indtægt, inkl. indtægter fra Havhøkeren / slæbested, er på ca.  25.000,- kr. Jens sender en oversigt til Tove. Seniorgruppen udgøres nu af ca. 70 medlemmer, og der er jævnligt op mod 40 deltagere til morgenmad hver 14. dag.  Signe og Niels / Ligasejlads Ligasejladsen i denne sæson har jo som bekendt resulteret i oprykning til sejlads i 1. division til næste år.   Bestyrelsen ønsker sejlerne tillykke med resultatet og anerkender den store indsats, der er leveret fra  alle deltagere og andre støtter, der har stillet husly til rådighed rundt omkring i landet.  Med henblik på næste sæson er der behov for afklaring af diverse spørgsmål angående større indsats og flere udgifter på alle punkter: større tidskrav pr. stævne, mere træning, 2 x ribfører, større grundbeløb. Signe har lavet et budgetforslag, og der blev talt om muligheder og perspektiver for bedre forankring i klubben på længere sigt. Desuden er vi blevet adspurgt om interessen for at være værter ved et ligastævne (to weekender) næste år. Bestyrelsen / Michael vil herefter undersøge muligheder for finansiering (interesse fra kommunen) og kontakte DS ligagruppen for at få klarhed over økonomi og ressourcekrav ved at afholde et stævne. 
  2. Lån af klubbens både og forsikringsskader, aftaledokument Dette dokument er nu færdiggjort og vil blive taget i brug til foråret, ved næste sæsonstart.  3. Slæbestedet, udbedring af mangler Der er sendt brev til leverandøren om diverse udbedringer af mangler. Vi afventer respons.  4. Kursusaktiviteter Hjertestarterkurser: d. 27/10 og 3/11 afholdes hjertestarterkurser, arrangeret af Bente Billenstein. Redningsflåde og afprøvning af eget udstyr: 8 januar arrangerer FTLF mulighed for i svømmehal at hoppe i vandet med eget tøj og udstyr og samtidig prøve kræfter med at borde en redningsflåde i vandet. Dagen vil blive suppleret med en anden kursusdag med en Sejl Sikkert instruktør. Dette kan muligvis blive et årligt tilbagevendende arrangement.   5. Tredjeårselever til H-båden Det blev drøftet, at sejlerskoleelever, der har bestået duelighedsprøve, og gerne vil fortætte et tredje år med at sejle H-båd, sendes videre fra sejlerskolen til H-bådsprojektet, der så overtager instruktion og sejlads med eleverne.   



 6. Diverse DS Klubkonference i november:  vi er 4 deltagere: Frank, Marianne, Annette og Peter. Stolene ned fra bordene: vi beder Frank Richardy om at sætte stolene ned igen efter rengøring. Budget 2017: der er søgt lokaletilskud. Vi skal generelt i gang med denne opgave. Standernedhaling og festaften: Tover sender invitation ud via Klubmodul. Michael undersøger hvem der vil stå for arrangementet / festen.  
     Næste bestyrelsesmøde: d. 7. november 2016 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 21.30   
Referent: Marianne 


