Referat af bestyrelsesmøde I SBL den 28. april 2015
1. Godkendelse af referat af møde d. 12.03.15.
Hanne og Bjørn godkendte referatet.
2. Meddelelser.
a) Formanden:
Bjørn orienterede om det netop afholdte møde I repræsentantskabet var forløbet glat og hurtigt. Der
er stadig for mange ledige havnepladser, men det ser ud som om, at udviklingen måske er ved at
vende. Der bliver et nyt Ren Havn arrangement efter søsætningerne.
b) Sekretæren:
Ingen sekretær.
c) Nedsatte udvalg:
Jens orienterede om, at det fælles aktivitetsudvalg for alle tre sejlklubber er kommet igang efter lidt
startvanskeligheder. Pinseturen kommer formentlig til at gå til Køge, hvor vi kan låne et klubhus.
Dette er dog ikke endelig besluttet endnu. SBL's aktivitetsudvalg kan ikke deltage i selve turen, men
Bjørn kan formentlig tage med i bil, hvis der er behov for det.
3. Orientering fra kassereren
Kontingenter for 2015 er betalt. Vi har pt. godt 160 medlemmer, heraf 96 kontrakthavere.
Tagreparationen bev ca. 1.000 kr billigere end tilbuddet.
4. Sager til behandling.
a) Drøftelse af bestyrelsens arbejde.
Efter en længere drøftelse af ideer og muligheder blev der enighed om, at vi i den kommende tid
skal tilskynde til en debat I medlemskredsen for at få afklaret, hvilke ønsker medlemmerne har til
aktiviteter i SBL. Bjørn skriver forslag til en mail til medlemmerne.
Der er behov for nye aktive medlemmer i SBL. Hanne og Bjørn oplyste, at de sandsynligvis træder
tilbage ved næste ordinære generalforsamling. Aktivitetsudvalget mangler aktuelt et par
medlemmer. Det er derfor vigtigt, at finde nye frivillige, der vil tage ansvaret for at opretholde
aktivitetsniveauet.
b) Drøftelse af samarbejdet med havnens øvrige klubber.
Der er tilslutning til en forsat udbygning af samarbejdet mellem klubberne, da dette er til gavn for
medlemmerne af alle tre klubber.
5. Ideer for fremtiden.
Blev drøftet under pkt 4 a og b.
6. Evt.
Intet.
7. Næste møde: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 18.30.
Referent: Bjørn

