Dato: 26. marts 2020
Tid: 17.00 – 19.00
Sted: Aarhus Sejlklub
Deltagere:
Jørgen Ringgaard
(mødeleder)
Ib Holst-Langberg
Torben Houborg
Kenneth MeierAndersen
Jeppe Plenge Trautner

Jens Erik Hansen
René Jakobsen
René Vester (referent)
Anders Brandi Yde

Aarhus Sejlklub bestyrelsesmøde 26. marts 2020 kl. 17
Agenda

1. Godkendelse af
Dagsorden
2. Div. orientering

Information og Beslutning
a. Dagsorden godkendt

a. OL Sejlere
Jørgen har talt med alle
OL Sejlerne der skulle
tales med og alle har
taget mod tilbuddet
med tak. Aktiviteter og
profilering skal aftales
med sejlerne for at sikre
overensstemmelse med
deres forpligtigelser over
for andre klubber mm.
b. Bankindeståender
Jørgen informerede
omkring processen som
Jørgen driver sammen
med bankerne.
Beslutning: Der stilles en
bundet opgave
oprettelse af konti i i
hvert fald 3 yderligere
banker.
Beslutning: Der tages
kontakt til kommunen
for at undersøge
mulighed for at foretage
indbetaling for pladsleje
tidligt til Kommunen.

Actions

Formand og
Næstformand: kontakter
banker for at finde de
rette partnere.
Formanden: kontakter
kommunen ang. Tidlig
indbetaling.

3. Status vedr. tildeling af
bådpladser
A) Status
B) 3 års reglen

4. Status kontingentmedlemmer

5. Corona
a.
b.
c.
d.

Fra S&F (Bilag)
Status (Bilag)
KP5
Bestyrelsestiltag?

a.
b.

c.

d.

a. Der er foretaget
forskellige omrokeringer
efter afmeldinger og
indførelser af folk på
venteliste jf. aftalt
prioritering.
b. 12 medlemmer står nu
foran udløb af 3
årsprøveperioden. Vi har
besluttet at håndhæve
aktivitetskravet som
betingelse for
permanent plads. De 12
bedt om at beskrive
deres frivillige
aktiviteter. Kun 1
tvivlsom, Jeppe og
Jørgen tager samtale for
endelig afklaring.
a. Vi er næsten i mål, og så
tæt som vi næsten kan
komme på nuværende
tidspunkt.
Opfølgning/rykkere
tilpasses
corona.situationen.
Vi har modtaget info fra S&F Vi
er dækket af med vores
nuværende tiltag.
Status er rundsendt på
Basecamp
Popup Sejlads Forslag om sejlads
for alle OL-klasser i SAA regi –
måske omkr. Skt. Hans. Vi
støtter under forudsætning af
opbakning fra DS.
Der er ikke nyt i forbindelse med
KP5 og evt. udfordringer med
omkostninger, men der følges
op.
Formanden informerer
Afdelinger og medlemmer
omkring bestyrelsen
beslutninger og
hvornår/hvordan vi genovervejer
situationen.
Vi holder igen med
kommunikation omkring OLdeltagelse i 2021

Ib: Vil i løbet af
sommeren få foretaget
opmålinger af vores
pladser for at sikre
målene passer med
forventningerne

Formanden: Vi
kommunikerer
bestyrelsens holdning til
afdelingerne omkring
hvornår vi overvejer
reduktion/tilbagebetaling
i forbindelse med
aktivitetsbidrag. Melding
nu: Forsinkelse af
sæsonstart på ca. 1
måned giver ikke
anledning til at overveje
tilbagebetaling/reduktion
af aktivitetsbidrag.
Afdelingerne vil være i
stand til at organisere
kompenserende
aktiviteter.
Formanden: Der
kommunikeres løbende
status i forbindelse med

Corona og påvirkning i
klubben.
Jens Erik Hansen: følger
op med KP5.
6. Fysiske Rammer
Bilag fra Jens Erik og
Jørgen på Bootcamp

7. DIF/DGI Forenings puljen
(se vejl. Bilag på
bootcamp)
a. RIB Udvalg

8. Næste møde
9. Evt.

a. Oplægget er blevet vedtaget.
Med den ændring at vi i
kommunikationen videre vil
bruge mere ramme-tal og mere
prosa i kommunikationen
omkring konkrete størrelser, og
pladsmæssige forhold.
b. Bestyrelsen påtager sig at sætte
rammerne for den nødvendige
fremtidige visions debat med
resten af medlemmerne, når
muligheden tillader det.
Bestyrelsen giver mandat til at lave
ansøgning til puljen med evaluering af
input fra både J70, Sejlerskole og
ungdomsafdelingen.
a. Aarhus Kommune har RIB til salg
der kunne være interessant. Der
gives mandat til at man i
Ungdomsafdelingen kan købe
RIB’en hvis stand og værdi
passer. Omkostningsrammen er
indenfor det etablerede
driftbudget.
Næste møde 23/4 evt. ad hoc over skype
undervejs.

Formanden: Driver
oplæg til puljen frem
mod 31/3
a)

Torben driver
processen, og
orientere
formand og
kasserer
undervejs.

