Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 14. maj 2018 kl. 17.00.
Referat
Deltagere: Jens E,

1.

Seneste referat, godkendelse - Jens.
1.1.

2.

Referat fra bestyrelsesmøde 16. april.

Aarhus Sejlklub’s aktiviteter – ”Klubben rundt på 20 minutter”
Opstramning: Hensigten med punktet er at informere og drøfte væsentligt nyt fra afdelinger/udvalg, med meget
kort orientering og ultrakort drøftelse. Desuden opfølgning på aftaler og beslutninger fra seneste møder (understreget + kursiv). ”Intet nyt” behøver ikke at blive bekræftet ved ord. Mere end ”et minuts-punkter” henvises
til mødets senere del. Skriftlige orienteringer på basecamp er velkomne.

2.1.

Formanden (ud over andre punkter) – Jens H.
2.1.1. Velkomstmøde for klubbens nye sejlere. Mødet gik godt, der var stor interesse fra de fremmødte, alle tre. Ninna,
Steen og Jens E. deltog.

2.2.

Kapsejladsudvalget - Jens F. og Søren A.
2.2.1. Nyt om stævner og tirsdagssejladser?
Aftale fra tidligere:
Tirsdagssejladser/pointsejladser – Søren A og Jens F tager kontakt til pointsejlads-gruppen mhp. koordinering og
drøftelse af Manage to Sail, og Mias og Franks spiseprojekt etc.
Invitation til Festugestævnet fra Søren A er klar, sammen med de øvrige klubber. Manage to Sail er i stilling til
oprettelse af stævner, tilmelding, og betaling.
Forslag fra Søren A om arrangement om Manege to Sail for interesserede, v. Fredrik Strange.

2.3.

Ungdomsafdelingen - Torben:
2.3.1. Takstpolitik i forhold til events (stævner, træningssamlinger) afviklet i samarbejde med ASK (som et klub
arrangement), (status, se basecamp)
2.3.2. Grejmoduler i sejlsportscentret (status, se basecamp)
2.3.3. Kraftcenter 2018 (status på forhandlinger, se basecamp)
2.3.4. Blå Skole 2018 (status, se basecamp)
2.3.5. Jollepladsindretning (status, se basecamp)
2.3.6. Forslag fra Torben om at anskaffe en brændstofcontainer og stille den op.

2.4.

Sejlerskolen - Jens M.

2.5.

J70’ere og Sejlsportsligaen - Jens F.

2.6.

Kølbådsafdelingen - Steen og Jørgen.
2.6.1. Fartøjsinspektøren (Steen).
2.6.2. Kølbådsudvalget (Jørgen)

2.7.

Jolleafdelingen - Jesper.

2.8.

Sociale aktiviteter - Ninna.

2.9.

Seniorgruppen - Steen.

2.10.

Kommunikation – Mia
2.10.1. Møde afholdt Mia, Kasper Jens H.

2.11.

RIBs, drift m.v. - Kenneth:
2.11.1.Prisfastsætning for udlejning af Rib og både til arrangementer inklusiv Blå Skole. Aftalt: Torben H kommer tilbage
med et forslag.
2.11.2.RIBs brugergruppemøde er ved at blive arrangeret.

2.12.

Sailing Aarhus - Peter C./Søren.
Peter C. valgt som ny formand for Sailing Aarhus. Mange nye i bestyrelsen i Sailing Aarhus.
Aarhus Sejlklubs bestyrelse skal udpege yderligere en deltager i Sailing Aarhus bestyrelse.

2.13.

Organisering af klubbens virke – Jens
”Årshjul” - skal vi have et ’Årshjul’? – intet nyt.

2.14.

Faciliteter – Torben m.fl.
Bådhuset, aftalt: Torben får arbejdet med spil og tag afsluttet.

3.

Grundig gennemgang af Aarhus Sejlklub halvårsregnskab og budget 2018.
3.1. Tidligere beslutning: Nyt revideret budget vil blive fremstillet.
3.2. Status pr. område, alt i alt tc.
3.3. Status kontingentopkrævning, afgang, tilgang, pr. afdeling?

4.

Kystpromenaden 5 – oplæg fra udvalget – Jens
4.1. Udvalget har konkluderet følgende forslag til bestyrelsens beslutning:
”Indkald til generalforsamling, og lade medlemmerne bestemme og vælge mellem følgende forslag:
Forslag 1: Nr. 5 udlejes i 10 år og provenuet spares op til nyt klubhus, der til den tid bygges på Nr. 7. Nr. 5 opgives til den
tid.
Forslag 2: Nr. 5 inddrages til klubhus, renoveres, og finansieres ved kontingensstigning ca. 250 kr. årligt.
Jolleafdeling og optimister i nr. 7. Jollehus rives ned.
Forslag 3: Nr. 5 inddrages til klubhus, renoveres, og finansieres ved kontingensstigning ca. 250 kr. årligt. Nr. 7 afstås.
Jolleafdeling og optimister i Jollehus eller AIS.
Forslagene kvalificeres efter bestyrelsesbeslutning og frem mod ekstraordinær generalforsamling.
Parallelt drøftes Rådmandens brev med Rådmanden og andre politikere.”

5.

Genhusning af Ungdoms- og Jolleafdelingen i AIS – Kenneth
5.1. Møde med FAIS forretningsudvalg 9. maj.

6.

Støtte til kraftcentersejlere
6.1. I lighed med sidste år indbyder vi unge Aarhus Sejlklub medlemmer til at søge om hel eller delvis refusion af
kraftcentersejlernes udgift til ESAA og Kraftcenter. Torben, kan du tage en deltagerliste med.

7.

SWC18 i og ved Aarhus Sejlklub og på hele bugten - Kenneth, Søren, Per H., Rene
Fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder – forsøger at tage det inden bestyrelsesmødet:

8.

Ny persondatalovgivning og Aarhus Sejlklub – Thomas.

9.

Sekretariatet – Jens H.
9.1.

Erfaringer fra ”Bestyrelsen bemander Sekretariatet” – hvad skal den mere permanente løsning være?

9.2.

Sekretariats nøgleperson.

10. Forslag fra Torben:
10.1.

11.
12. Eventuelt

8. maj 2018/Jens H.

