
 Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. november 2016, Gilleleje Sejlklub 
 Tilstede: Michael Fougt, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen. Afbud fra Tove Granild  Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: ingen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Skader på ruder i klubhuset 3. Glas til 505-billede 4. Klubmodul 5. Budgetforslag 6. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Ingen 
 2. Skader på ruder i klubhuset Der er skader / huller på to ruder i henholdsvis kontor og værksted. Disse blev politianmeldt så der kan køres en forsikringssag.  3. Glas til 505-billede Glasset til det store 505-billede er blevet beskadiget ved et uheld. Jens har undersøgt muligheder for reparation og har fået oplyst fra en glarmester, at almindeligt glas til så stort et billede ikke er lovligt i et offentligt rum. Frank har fundet ud af at et passende stykke plexiglas kan anskaffet for 1000,- kr. Det bliver bestilt.  4. Klubmodul Kontingentbetaling: en ny sæson står for døren. Vi diskuterede de forskellige udfordringer og problemer der ind i mellem er for medlemmer med at få betalt kontingent. Dels er der behov for en bedre og mere klar forbindelse mellem hjemmesiden og links til Klubmodul. Forbedringer tages op til vurdering sammen med Henrik Bo Kristoffersen. Der er desuden udarbejdet en trin-for-trin vejledning til klubindmeldelse og kontingentbetaling, der skal gøres tilgængelig på hjemmesiden og Klubmodul. Bedre kendskab i blandt os: vi har i bestyrelsen forskellige tilgange og arbejder med forskellige aspekter af Klubmodul. Vi vil planlægge at undervise hinanden i disse forskellige områder af systemet.  5. Budgetforslag for næste år Det er ved at være tid til at kigge på denne opgave og vi diskuterede forskellige områder for budget til næste år sammenlignet med drift i år. Desuden kigger vi nu nærmere på driften af klubhuset, der jo er den største enkeltstående post i budget og regnskab. Da det er en del år siden kontingenter sidst er blevet reguleret, samtidig med at denne post stødt vokser år for år, undersøger vi nærmere, om en kontingentforhøjelse vil være et fornuftigt forslag til generalforsamlingen.  6. Diverse OK-jolle DM: vi har modtaget forespørgsel om at afholde dette stævne. Det vil falde sammen med Gilleleje Cup og vi har svaret Nej desværre. Juniorgruppen: afsluttede sejladssæsonen med 19 sejlere på vandet og fortsætter kurser vinteren igennem med møder den første tirsdag i hver måned.  Næste bestyrelsesmøde: d. 5. december 2016 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 21.30   
Referent: Marianne 


