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Ungdomsafdelingen. (Udenfor bestyrelsen).

Afbud

X

1.

Godkendelse af referat fra sidste gang.
Godkendt

alle

2.

Foreningens økonomi
Martin
Her sidst på året ser det fornuftigt ud, og økonomien er sund.

3.

Neddrosling af ambitioner for "havnefogeden"
Formandens ambitioner omkring pasning af havnen af Vikingens medlemmer, kan ikke lade sig gøre.
Bestyrelsen vil dog - i mangel af en bedre løsning - fortsætte med at forsøge at hverve personer til
havnefogedopgaven i den kommende sæson.
Ulla påtager sig at spørge medlemmerne, og få sat det i system.

4.

Div info ( varme i klubhus/ AMBA pæle).
Varmen i klubhuset fungerer fint. Amba’ets bestyrelse har set på broerne. En uvildig mand skal se på, hvilke pæle
og hvor meget af brodækket der skal skiftes på Nordbroerne i MG og Vikingen. Toreby Sejlklub bliver spurgt, om de
kan klare opgaven.

5.

Vegvisir. Offentligt tilskud ? Uddybning.
Formanden har holdt møde med John Brædder og andre “byrødder” omkring tilskud til kapsejladsen i 2018. Det
siddende byråd ser positivt på både Vegvisir, og på at fremme den tyske sejlende turisme.
Vi er gået i gang med at indsamle oplysninger/dokumentation fra de NordTyske sejlklubber, så vi kan dokumentere,
at de tyske sejlere advares mod at sejle op i Guldborgsund. Der er ryster fremme om, at udleningsbådene forbydes
at sejle i Guldborgsund af udlejer.
Denne dokumentation, tager vi så op i kommunen, som har lovet at hjælpe os med at komme videre med dette
problem.
Uddybningssagen går sin gang, og som det ser ud lige nu, kan det blive omkring 1. november, det påbegyndes.

6.

Vinterprogrammet
ce
Der er styr på arrangementer alle måneder, undtagen tirsdag d. 3. april.

7.

VST
Hans
Det går godt, og der bliver stadig lavet mange ting. De sidste 3 gange har der mødt ca 20 personer op.

8.

A.M.B.A.
Økonomi på kort sigt, Uddybning og reparation af broer.
Skal vi fortsat have et A.M.B.A.? For og imod.
Hvad sker hvis vi nedlægger AMBA? ( Kan vi ikke gøre uden enighed med øvrige).
Hvilken havn har vi brug for i fremtiden?
Er vores nuværende havn for stor til fremtiden?
Slotsbryggen?

Punktet er drøftet, og bestyrelsen har ikke ønsket nogle ændringer.

9.

Fremtid:
ce
Skal foreningen ha' en vision for vores fremtid ?
Nye tiltag for at øge tilgang af yngre medlemmer
eks: S.U.P. (Stand Up Paddeling)
Kapsejlads for unge sejlere som vil lidt mere ( Hvem skal stå for det ?)
Brainstorming om andre tiltag.
Hvor mange nye medlemmer skal vi nå om året?
Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå det mål?
Hvem skal stå for det ?
Hvis vi ikke foretager os noget, er foreningens eksistens truet om max. 15 - 20 år ?
Ønsker bestyrelsen at medvirke, ved at byde ind med højere
indsats end vi leverer i dag, hvis vi skal arbejde for fremtiden ?
Senest d. 1. november sender hvert bestyrelsesmedlem en idé/vision/et forslag til formanden, hvad der kan gøres
for at få ungdommen med ud og sejle = nye og flere medlemmer.
Samtidig inviteres en gruppe af vore yngre medlemmer, til at deltage i det ekstraordinære møde, for at give deres
input til, hvad de mener vi bør gøre, for at sætte størst mulig fokus på foreningens fremtid.
De inviterede er tilskrevet særskilt.
Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor forslagene drøftes, og der lægges en plan for udførelse af
visionerne.

10. Skal vi satse på at få yngre medlemmer ind i bestyrelsen ?
Hvis ja, så bestyrelsens fremtidige sammensætning.
Bestyrelsen vil invitere nogle af de unge/yngre til et møde, hvor punkt 9 og bestyrelsens visioner forelægges og
drøftes, og hvor de kan komme med idéer.
11. Dagsorden til generalforsamlingen
Dagsordenen er gennemgået og tilrettet.

Ulla

12. Eventuelt
Nye gardiner til klubhuset.
HJ foreslår, at der laves en “gardinaften”, hvor der syes gardiner.
Det besluttes, at projektet gennemføres.

