
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. januar 2017, Gilleleje Sejlklub 
 Tilstede: Michael Fougt, Tove Granild, Marianne H. Nielsen. Afbud fra Frank Vogensen Suppleanter: ingen Udvalgsformænd: Signe Larsen Desuden: Peter Christensen  Dagsorden: 1. Udvalgsformænds punkter 2. Regnskab 2016 og budget for 2017 3. Bomanlæg 4. Kontingentbetalinger 5. Juniorsæson forberedelser 6. Diverse  1. Udvalgsformænds punkter Signe / Ligasejlads Signe gør opmærksom på nødvendigheden af at se på projektet med ligasejlads og vende forskellige problemstillinger og udfordringer i forhold til det. Det er nødvendigt at se på et bredere og længere fremtidsperspektiv, udviklingsmuligheder og udfordringer med at få skabt en solid fundering af projektet i klubben. Der bør udvikles en klar strategi og prioritering for både klubben og deltagerne, en langsigtet plan at arbejde ud fra. Desuden blev nogle kommunikationsmæssige misforståelser afklaret. Bestyrelsen vil herefter internt diskutere, hvordan vi kan bakke op om og støtte en proces, der kan bringe klarhed over projektets fremtid i klubben. 
 2. Regnskab 2016 og budget for 2017 Frank har sendt os andre i bestyrelsen et foreløbigt regnskab for 2016. Det ser positivt ud. Udvalgsformændene er blevet bedt om at sende deres forslag til budget for 2017 til Frank. Vi vil herefter arbejde videre med det budget, der skal fremlægges på generalforsamlingen i marts. Da Frank ikke selv kunne deltage i dette bestyrelsesmøde er der aftalt et særskilt budgetmøde d. 24/1.  3. Bomanlæg Bomanlægget er ved at være slidt op. Det er netop blevet repareret og Jens er ved at undersøge muligheder for nyanskaffelse, samt omkostninger. (Vi har efter mødet modtaget et konkret bud på opgaven. Den ser overkommelig ud).  4. Kontingentbetaling Det er fortsat en udfordring at få kommunikeret information til medlemmerne om opdatering af deres betalingskortoplysninger og den forestående kontingentbetaling. Vores hjemmeside skal opdateres i forhold til bedre vejledning. Frank vil ændre på teksten i meddelelser til medlemmerne og Tove og Frank kan så på et mere personligt plan hjælpe de medlemmer, der får problemer med den forestående kontingentbetaling.  5. Juniorsæson forberedelser Vi skal være bedre forberedt til den kommende juniorsæson. Der ligger et stykke arbejde med diverse papirer og oplysningsskemaer, der skal forberedes. Marianne er tovholder på at lave forslag og forberedelser.   6. Diverse Det frivillige arbejde: er nu i fokus. Vi skal feste og fejre alt det gode arbejde i 2016 med en festaften d. 27/1. Derefter bliver der lagt an til en aften med fokus på behov og nye indsatser i 2017. Der forberedes en invitation til alle med information om mulighederne.  Næste bestyrelsesmøde: d. 6. februar 2017 kl. 18.30                                                                
  Mødet afsluttet kl. 21.00   
Referent: Marianne 


