Referat af bestyrelsesmøde d. 2. oktober 2014
Tilstede: Claus, Lars, Ole, Bente, Erik, Gunnar, Annelise
Ingen fraværende.

1.

Formanden bød velkommen

2.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. august 2014 – godkendt.

3.

Claus efterlyste et sæt regnskab som han havde lagt i bestyrelsesrummet men
ingen havde set det. Der er nu fremskaffet et nyt sæt.

4.

Evaluering på Åben Havn. Her i Nykøbing har det været en succes, både med
hensyn antal gæster, ølsalg, vejret og en positiv tilbagemelding på musikken som
var rigtig godt og gav en god stemning på dagen. Vi var dog lidt skuffet over at der
ikke var kommet flere både til havnen men til gengæld var der mange
autocampere – omkring 100 vogne. Vi har dog ikke helt besluttet om vi vil være
med næste år hvis arrangementet gentages, men det ville være rart hvis dagen
blev i en weekend i stedet for en hverdag, måske ville det give flere både i havnen
– vi lader mulighederne stå åbne hvis der er andre forslag.

5.

Forsikringer i klubben er blevet gennemgået og sagt op og vi har fået et godt
tilbud hos Dansk Sejlunion med store besparelser. Tirsdag d 7. oktober får vi besøg
af en forsikringsagent fra Dansk sejlunion som kommer og fortæller om vore
forsikringer og hvad vi har brug for i Morsø Sejlklub.

6.

Plantebed. Bedet ud mod parkeringspladsen vil Erik og Annelise plante til i uge 41.
Planterne har så en god chance for at gro lidt fast inden vinteren.

7.

Lamper på bådhuse og på camperpladsen vil Erik og Gunnar tage sig af hvis Claus
vil godkende det.

8.

Skærver på pladsen vil blive i Januar/februar.

9.

Arbejdsweekend vil blive den 1. november 2014 og arbejdsopgaverne til denne
dag vil blive opslået i klubhuset og på hjemmesiden www.msogm.dk i uge 42

10.

Færdiggørelse af kontor vil vi prøve at få lavet så vi kan flytte ind omkring 1.
november.

11.

Indretning af den nyindkøbte del i Bådhus 3 (Erik)

12.

opsætning af mågeskræmmer på B-broen er ok resten af året ud.

13.
14.

Dato for kommende generalforsamling i 2015 er 18. februar – nærmere om dette
i det nye år.

15.

Dato for næste bestyrelsesmøde er onsdag den 5. november kl 16:30 2014
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