
Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 2016, Gilleleje Sejlklub 
 Tilstede: Michael Fougt, Frank Vogensen, Marianne H. Nielsen, Tove Granild  Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: Annette Fentz, Jens Larsen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Regnskab 2016 og budget 2017 3. Det frivillige arbejde i klubben 4. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Annette / Vild-med-Vand Vi var to (Annette og Marianne) der deltog i en V-m-V workshop arrangeret af projektet i Helsingør Sejlklub d. 8/11. Vi blev inspirerede af indholdet og specielt af en interesse for at tage en studietur til Nivå, når de til næste forår afholder deres Havnens Dag. Der skal også kigges på hvordan vi bliver mere synlige med vores eget arrangement – trykte brochurer er måske ikke det mest effektive. Andre personer fra klubberne omkring havnen har udtrykt interesse for at komme med i udvalget, og det vil selvfølgelig være en positiv udvikling. Det er specielt personer fra roklubben og dykkerklubben det drejer sig om. Efter deltagelse i DS Klubkonference er der medtaget inspiration til en ”mentorordning” der skal gøre det mere interaktivt for nye medlemmer i klubben at blive inddraget i de forskellige tilbud om aktivitet. (Dette er jo ikke en ny ide i vores klub, men den bliver hermed gentaget som en god ide).  Jens / Seniorklubben og klubhus / broarealer Flagmasten: skal lægge ned og renoveres. Det sker her i vinterperioden. Slæbestedet: mangler fortsat beton for at være færdiggjort. Der afsættes 10.000 kr. i budgettet 2017. Nyt projekt: broer / kran: der er behov for en højere bro ved mastekranen, en halv meter, for at undgå problemer ved højvande. Dette kunne måske være en del af et større projekt, der så skal gennemføres sammen med Havnen. Desuden kan det eventuelt kombineres med et ønske om en kran med flere muligheder end den nuværende.  Bomanlæg (og nøglebrikker): vi skal være opmærksomme på, at der vil komme udgifter til reparation / fornyelse af bomanlægget. Indtægter fra nøglebrikadgang bidrager løbende til dette. 
 2. Regnskab 2016 og budget 2017 Vi er meget fokuserede på regnskabet for dette år og udarbejdelse af et budgetforslag for næste år. Frank har kigget nærmere på økonomien for forholdet mellem stigningen i kontingentindbetalinger og stigningen i omkostningerne til drift af klubhuset. Tallene viser, at der siden 2013 er sket en fordobling i dette forhold i negativ retning (kontingentindbetaling / klubhusomkostning) til trods for en betydelig forøgelse i kontingentindbetalinger. Så bestyrelsen overvejer på bais af denne kendsgerning at foreslå en kontingentforhøjelse til generalforsamlingen næste år.    3. Deltagelse i - og fejring af - alt det uvurderlige frivillige arbejde Alt det fantastiske engagement og arbejde mange har bidraget med til klubbens fortsatte livsnerve og herlige fritids- og sejlertilbud til mange af klubbens medlemmer og andre godtfolk i by og omegn skal fejres med en festmiddag d. 27.01.2017. Der bliver sendt invitation ud til alle. Derefter vil vi invitere til en aften hvor specielle områder og muligheder for fornyet indsats kommer i fokus. Det ser ud til at være områder som: mentorordning / venskabsbåd, H-bådsprojektet, DS Ungdomsvenlig Sejlklub certificering samt arrangementsudvalg. Har nogen et godt forslag til nye tiltag vil det være velkomment. Vi har planlagt dette møde til d. 9. februar 2017. Invitation med yderlige specifikationer sendes til alle i januar måned.                                                                                                                               4. Diverse Bestyrelsen ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og et                                     
Godt Nytår med mange herlige timer på og ved vandet.     
 Næste bestyrelsesmøde: d. 9. januar 2017 kl. 18.30                                                                
Mødet afsluttet kl. 21.30.  Referent: Marianne 


