18.06.20

Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag 18. 06. 2020 kl 17-21 i klubhuset v.1.

Deltagere: Jørgen, Ib, Anders, Jens, Torben, Rene
Referent: Kenneth
Referat:

1. Fra fartøjsinspektøren
a. Bestyrelsen tilsluttede sig Fartøjsinspektørens håndtering af to sager
b. Beslutning: Der arrangeres et pladsholdermøde for nye medlemmer.
2. Orienteringer
a. Møde i B/I udvalg
i. Nye broer:
1. Arbejdsudvalg med deltagelse af S&F, samt HAL nedsættes. HAL
udpeger 4 personer: ASK, SBA, AMK & "Vestbredden". Fra ASK:
Jeppe.
2. HAL ønsker at der arbejdes med mindst 2 scenarier
Arbejdsgruppen skal præsentere oplæg til HAL’s position til HAL
bestyrelsesmøde ultimo august
ii. Cykeltrafik på Kystpromenaden. Der arbejdes med yderligere skiltning.
b. Sailing Aarhus
i. Generalforsamling afholdt. Ny formand Oluf Grønkjær, KBL, Peter C Nielsen
er næstformand.
ii. Cash flow for 2021 tegner positivt
iii. Arbejdsgruppen for fremtidig struktur for sejlsporten er klar med oplæg til
næste bestyrelsesmøde i SAA (ultimo august)
c. Klubhusprojekt
i. Arbejdet pågår med AK Teknik & Miljø frem mod principgodkendelse
3. Sekretariat og administration
a. Oplæg til nyt IT og administrations-set up (bilag). Beslutning:
i. Bestyrelsen godkender indstillingen pkt. 1-5
ii. Der afsættes en ekstra ramme på kr. 15.000 til indkøring frem til 1. oktober
(udvidelse af Jens’ ansættelse)
4. Fra afdelingerne (de bestyrelsesansvarlige bedes checke op for info)
a. KBU
b. Fartøjsinspektør
c. Kapsejlads
d. Ungdom

Classified as Business

e. Sejlerskolen
f. J-70
5. Urolighederne omkring klub og parkeringsplads
a. Episoden onsdag aften i klubben er af politiet defineret som indbrud
b. Opbakning fra HAL til at det er et fælles problem. Møde fredag 19/6-20 med AK
S&F, politiet som opfølgning på tryghedsvandringen.
c. Beboerforeningen for Aarhus Ø søges inkluderet.
d. Beslutning:
i. Ødelagte døre repareres
ii. Borde fjernes
iii. Klubben åbnes for brug når døre repareret
iv. Mail sendes til klubbens medlemmer, hvor de opfordres til, at undgå kontakt
og altid huske at yderdørene bliver aflåste..
v. Evaluering sidst uge 26-20
6. Forslag fra Ungdomsafdelingen:
a. Forsøgsordning med flere pladser i Sejlsportscentret (se Torbens redegørelse)
i. Beslutning:
1. Udgift: kr. 16.000, - pr år.
2. Forbeholdes de nyeste og mindste sejlere for at aflaste forældrene.
3. Tilsluttes for andet halvår af 2020
b. Anskaffelse af ny RIB (se Torbens redegørelse)
i. Beslutning:
1. ASKU kan kigge efter en fornuftig brugt løsning med ca. 20HK
7. ASK som pilotklub i Youngster projekt under Sejlsportsligaen.
a. Mødes Sejlsportsligaen arrangeres for at høre nærmere.
8. Indstilling fra Kapsejladsudvalget om fordeling af opgaver mellem SAA og ASK (bilag)
a. Beslutning: KMA afklarer med Povl om Jørgen sender til SAA.

9. Plads til Rockwool team på jolleplads og ved bryggen. (se bilag - korrespondance)
a. Indstilling: Teamet kan have båden liggende gratis ved bryggen de anførte dage.
Når der ligger mere end 1 båd betales gæsteleje. Samme med RIB.
b. Beslutning: Forslag godkendt. Det søges at hjælpe med plads til Rib
10. Kommende arrangementer
a. Repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 19.00
b.
c.
11. Evt.
a. Jørgen har ferie 24. juni til 8- juli
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b. KMA ferie de sidste 3 uger af august
12. Mødekalender efteråret
Jørgen udsender kalenderforslag
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