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Ungdomsafdelingen (udenfor bestyrelsen).

Dagsorden:

Beslutninger, orientering og debat:

1. Godkendelse af
referat.

Referatet fra bestyrelsesmøde, den 22. marts 2011, blev godkendt.

2. Aktuelle sager.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde: Uddybningen bliver ikke til noget i år, da
uddyberen ikke har tid, vores klaptilladelse udløber i år, så vi må se om vi kan få den fornyet
og uddybet til næste år.
Kommunen vil have den sunkne båd ved GP væk, ingen kan få fat i ejeren, så A.M.B.A.et
må se på sagen, som kan koste os dyrt, der må lægges en politik om hvad man fremover kan
gøre i disse sager.
Det nye toilet og bad er færdigt og forventes snarest at blive taget i brug.
Deltagerbetalingen til f.eks. standerhejsningen justeres nok lidt op, når bestyrelsen har fået
det endelige regnskab, således at et evt. underskud ikke bliver for stort.
Der har været nogle problemer med unge mennesker udefra ved klubhuset og
ungdomsafdelingen. Ved klubhuset efterlades affald og man lader bare sit vand på terrassen
mm. Det kan blive nødvendigt at opsætte en ”tysker port”, således at der kan lukkes på
bestemte tidspunkter, hvor der så er adgang med kode, bl.a. for at dæmme op for evt.
hærværk på klubhus, broerne og i bådene.
Ved ungdomsafdelingen må kommunen, i lighed med andre parkanlæg, opsætte
affaldsbeholdere, tømme dem jævnligt og rydde op efter byens borgere.
Bestyrelsen har opsat en gasgrill og fastgjort den og vil nu se hvordan det kommer til at
fungere hen over sommeren. Risten bliver også fastgjort og der hænges en børste til rengøring
efter brug.
Bestyrelsen har besluttet at indkøbet af parasoller til terrassen udsættes ind til videre.
Brandmateriel mv. indkøbes.
Vi har besluttet at juniorafdelingen fremover er en ungdomsafdeling, da vi nu bliver en
ungdomsvenlig sejlklub.
Ungdomsafdelingen ønsker at vi ser på følgebådene, som ikke har det for godt, der kan måske
komme en god båd ud af det. Derudover ønskes der en gummibåd (Rib) som kan med bringes
til stævner og som også er til at få ind og ud, af bådehuset om tirsdagen. Det øvrige materiel
kan så sælges. Formanden undersøger mulighederne for salg bytte eller køb.
Ungdomsafdelingen arbejder med indførelse af jollekontrakter med brugerne, således at de
bliver passet og vedligeholdt, der skal skrives logbøger mv.
I forbindelse med at vi er ungdomsvenlig sejlklub skal der også være mulighed for at sejle
med på kølbåde f. eks. om tirsdagen.
Et projekt med mini 12m ses der også på.
På sigt arbejdes med udgivelse af en folder mv. Der arbejdes i/med 5 års planer.
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3. Sommersæsonen.

Rengøringen af klubhuset er aftalt, med rengøringsfirmaet, i lighed med sidste år, dvs. hver
onsdag fra først i maj til sidst i september.
Gæstesejleropkrævningen aftales hen ad vejen alt efter hvem der sejler eller er på ferie og
hvornår.
Gæsteligger priserne er de samme som sidste år, vi er ikke med i Baltic Sailings rabatordning
og ligger lidt under deres priser. Vi er dog fortsat med i folder mv.
På Sydbroen og ved klubhuset, skal vi have repareret brædderne der anvendes som
bølgebrydere

4. Næste møde.

Bestyrelsesmøde (der bliver et kort opfølgningsmøde), blev aftalt til den 7. juni 2011,
efter kapsejladsen ca. kl. 21.
Referent Ole Simonsen
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