Referat fra bestyrelsesmøde i SBL den 15. januar 2015, kl. 17.00 i klubhuset.
Til stede:
Afbud:

Bjørn, Jens, Hanne, Michael, Frank
Trine

Punkt 1

Godkendelse af referat af møde den 02. oktober 2014.
Referatet godkendt ☺

Punkt 2

Meddelelser.
a) Formanden.
Den nye havnefoged er kommet godt i gang, og ifølge Bjørn er det
en lovende start. Der bliver talt lidt i havnen om at slå de 3
sejlklubber sammen, men det er der ingen konkrete planer om.
Sekretæren.
Ingen kommentar
b) Nedsatte udvalg.
Klubhus udvalget har fået tilbud på renovering af taget,
se under budget punktet.
Der er kommet forslag om at bygge et fag ”trekant” mere på den
bestående overdækning af terrassen, Allan og Lars beder firmaet
der har givet tilbud på tag renoveringen om et overslag på hvad det
vil koste. Eventuelt også tilbud på zink afdækning over vinduerne.
Bjørn tager en løs snak med havnefogeden, for at høre om det
kunne være noget han kunne bygge. Inden indstilling til
generalforsamlingen om det kunne være en god ide, skal
kommunen spørges om det er ok.
Aktivitetsudvalget er ved at få et rigtig godt samarbejde med de to
andre sejlklubber, således at klubberne kan deles om opgaverne og
økonomien, der bliver løbende sendt invitationer ud.
Ishøj sejlklub lægger op til at alle 3 klubber kan deltage i ”Ishøj
Havn” kapsejladser, ca. 3 stk. om året. Michael taler med Claus og
hører lidt mere om ideen.
Jens foreslog at sætte en eller to boghylder op i vindfanget, god ide
Jens finder en god løsning og sætter i værk.
Hanne og Allan køber nye rullegardiner til klubhuset.
Beslutningen om at få et eksternt firma til at gøre klubhuset rent er
en god ide, som vi forsætter med. De kommer to gange om året, en
”stor” gang i løbet af vinteren og en ”lille” gang om sommeren.
c) Øvrige.
Det kunne være en god ide med at sætte en Tally lås op til døren til
klubhuset, Bjørn undersøger muligheden. Projektet kan startes når
vi alle skal have nye kort til sommer.
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Punkt 3

Orientering fra kassereren.
a) Hanne havde budgettet med for 2014 samt forslag til budget for
2015. Der var forskellige forslag og ideer til ændringer, så Hanne
retter og vi kigger på budgettet på næste møde, således at det kan

være klar til generalforsamlingen.
b) Hanne har diverse spørgsmål til budgettet, se under spørgsmålene
længere nede.
c) Med hensyn til medlemmer er status følgende inden 2015 betaling af
kontingent: 104 kontrakter, 18 gæsteleje, total 192 medlemmer.

Punkt 4

Sager til behandling.
a) Generalforsamling 2015. D. 31. marts.
Planlægning. Hvem bliver, hvem stopper ?
Bjørn forsætter, Hanne forsætter, Jens forsætter, Trine ?, Michael
forsætter men ønsker at træde ud til næste år, Frank forsætter med
ønsker også at træde ud næste år.
Nye kandidater kunne være Frank Andersen og Dirck samt Birte,
Jens svigermor til evt. sekretær jobbet. Bjørn taler med Frank og
Dirk, og Jens taler med Birte.
b) Standerophal.
Dato
D. 18. april 2015
c) Standernedhal
Dato
D. 14. november 2015
d) Regnskab og budget til generalforsamlingen
Incl. Hanne´s spørgsmål, se side 2
e) Julefrokost 30/01 2015
Hvem sørger for mad.
Bjørn bestiller mad hos Birte i Ishøj sejlklub. Spisning foregår i Ishøjs
lokaler fra kl. 18,00 til 20,00, derefter forsætter arrangementet i SBL
klubhuset, med kaffe kager og en lille en. Frank kommer med kaffe
og kager, Bjørn kommer med et par flasker. Bjørn sender invitation
(er gjort)
f) Dansk Sejlunion
Hvor langt er vi ?
Trine har skaffet noget materiale fra Dansk Sejlunion. Pris ca. 100
kr. pr. medlem.
Vi har aftalt at Michael orienterer om fordele og ulemper ved
medlemskab på generalforsamlingen.
g) Ole fra Juniorklubben
Hvem inviterer ?
Bjørn inviterer Ole således at han kan redegøre for arbejdet i
Juniorklubben. Måske med en fast tid, således at Ole ikke er med på
hele generalforsamlingen.
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Punkt 5

Idéer for fremtiden.

Punkt 6

Evt.
a) Vi forsætter med at udlevere klub standere til dem der ønsker det.

Punkt 7

Næste møde:
Torsdag d. 12 marts kl. 17,00
Mødet sluttede kl.: 19,15
Referent: Frank.

Under budgetpunktet har vi også følgende emner som Hanne har foreslået.

1. Der var kommet vand ind ved vinduet (igen) Lars har repareret - men vi bliver
nødt til at se på hvordan det ser ud bag brædderne når det bliver forår/sommer.
Taget er også på vej. Allan skaffer tilbud på nyt tagpap. Der kan med andre ord
stå nogle store udgifter foran os. Håber at have flere oplysninger og priser d.
15.1.
Det er kommet tilbud på helt nyt tag ca. 60,000 kr. inkl. Moms samt på renovering af
det bestående til ca. 30,000 kr. inkl. Moms. Bestyrelsen foreslår at vælge
renoveringen.
Vandproblemet ved vinduerne kan måske løses ved at lave en zink inddækning, Allan
og Lars får et tilbud fra samme firma som har givet tilbud på taget.
2. Vi er aldrig blevet opkrævet for juniorsamarbejde i 2014. Bjørn - ved du om vi
bliver opkrævet dobbelt i 2015?
Vi har betalt for 2014, og skal nok regne med samme beløb i 2015
3. Ved vi om der er nogen som vil overtage jobbet med at være øl-mand? Mon ikke
det klogt at budgettere med ingen indtægter på dette område i 2015?
Vi tror at der vil være en øl mand også i 2015, så vi kan godt tage indtægten med i
budgettet.
4. Kan grillen klare 2015 eller skal vi budgettere med ny grill og i så fald hvor
mange penge?
Grillen forsætter, hvis den ikke kan mere har Jens en grill som vi kan overtage billigt,
vi skal bare have lavet 4 ben til den.
5. Får vi brug underskudsgarantier til arrangementer i 2015?
Referenten sov desværre under dette punkt, ☺, hvad siger du Bjørn ?
6. Har aktivitetsudvalget et bud på budget til aktiviteter (der er brugt ca 5000 i
2014)
Forslag til budget for 2015, 10.000 kr.
7. Andre ting vi skal have med budgettet, som vi skal drøfte 15.1?
Nej, men se ovenstånde………

