Referat fra bestyrelsesmøde d. 7 feb. 2018.
Tilstede: Lars, Anders, Sven, Jørgen, Søren, Dirk, Kirsten.
Dagsorden.
Formanden bød velkommen.
I. Godkendelse af referat.
Referatet fra 4. jan. 2018 godkendt.
2. Økonomi / gennemgang af årsrapport ( medbring udsendte).
Sven gennemgik årsrapporten og regnskabet.
Der er udbetalt 5 bådpiadsbeviser i 2018.
3. Nyt fra udvalg.
Vild med vand:
Der skal være møde i gruppen som vi håber er den samme som sidste år. Vi
forsøger at lave noget der ligner sidste år, vi vil gøre brug af handicap bådene,
prøve at fa medlemmer til at holde foredrag, mere herom senere.
Kapsejliads:
Der skal være møde med Sallingsund sejlklub for at planlægge onsdags
sejiladsen. Sallingsund skal afholde Fjordfræseren i 2018.
Husudvalg:
Arkitekten har været på kommunen med skitseforslag af klubhuset,
kommunen ser positivt på evententuelle dispensationer.
Folder:
Den folder som skal ud til vores gæster skal indeholde et oversigtskort,
Jørgen arbejder på sagen. Den trykkes også på engelsk og tysk.

4. Er der styr på generalforsamlingen?
Ja alle opgaver er fordelt.

"M"
5. Årets sejler / arbejdshest.
Medlemmerne har stemt og resultatet er:
Lola blev årets sejler.
Erik blev årets arbejdshest.
6. Udtrækning af bådhusbeviser.
Nr. 5- 6- 14- 30- 32- 36- 37- 39- 47- 51- 62- 63- 66- 67.
Husk at medsende kontonr. til Sven.
7. Anskaffelse afhjertestarter.
Dirk søger Trykfonden om en hjertestarter.
8. Skal vi fortsat have mulighed for fritagelse af driftsbidrag?
Det piller vi ikke ved.
9. Maritim workshop.
Enjoy Limfjorden affiolder workshop for at fa' flere turister til området vi
deltager. Turistkontoret er en del af det.
,

10. Evt.
Turistkontoret har iværksat et autocampertræf samme uge som træskibene.
Vi barsler med et tilbud til gæstesejlere. Det store telt på havnen skal bruges
til spisning og bal.
11. Næste møde.
Bestemmes når den nye bestyrelse er konstitueret.
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