Referat fra bestyrelsesmøde d. 15 marts 2018.
Tilstede: Lars, Dirk, Sven, Jørgen, Søren, Bent Flemming, Kirsten.
Dagsorden.
Formanden bød velkommen.
I. Godkendelse af referat.
Referatet fra d.7 feb. blev godkendt.
2. Økonomi.
Der er udsendt faktura. Fornuftig økonomi. Mollerup Mølle har sponsoreret en
slangeopruller til dieseltanken, TAK FOR DET.
3. Evaluering af generalforsamling.
En rigtig god aften. Oplæget fra bådhusudvalget ang. bådhuse/ vinterplads er
efter bestyrelsens opfattelse blevet modtaget positivt af medlemmerne.
4. Nyt fra udvalg.
Handicap: Der er medlemmer der gerne vil hjælpe. Broer og både skal
klargøres, opgaverne bliver fordelt på arbejdsdagen.
Bøjeudvalg: Der er kommet nye bøjer til Harrevig.
Folderudvalget: Der kommer en FLOT folder i trykken.
Kapsejlads: Starter d. 2 maj fra Nykøbing. Opstartsm øde d. 25 april. Som noget NYT laves der en 4. bane til super let vind.
Vild med Vand: Program for dagen er under udarbejdning. Vi annoncerer i
avisen. Der bliver lidt nyt i år. Opslag senere.
Maritimt Ø Træf: Turistforeningen holder autocamper træf i sept. Det er i
forbindelse med træskibssejlads.Vi skal hjælpe til. Vi vil måske lave et tilbud
til gæstesejlere, mere info når der er nyt fra turistkontoret.

5. Klubhusrenovering /hvad er næste skridt?
Vi tager kontakt til Laura. Samtidig undersøger vi det juridiske og det
finansielle. Efterfølgende vil vi indkalde til medlemsmøde.
6. Sejlerskole / hvad er næste skridt ? / vild med Vand.
Vi vil gerne have en sej lerskole, men vi mangler nogen der har lyst til at være
instruktør! skipper.
Derfor inviterer vi til et møde for de der er interesseret.
7. Rengøring.
Der kan i højsæsonen være brug for en ekstra hånd.
Vi laver et opslag på hjemmesiden .Måske du /1 kender en kvinde / mand
som har lyst til 3 timer om dagen i juni —juli - aug —sept.
8. Foredrag.
Vi har fået en henvendelse fra Oceans of Hope. Et anderledes foredrag som er
på ønskesedlen.
9. Havnevagt.
Vi vil gerne om der er flere der vil gå en havnevagt. Der startes i uge 18.
i O.Udvidelse af autocamperplads.
Der er et ønske om at udvide med flere autocampere, vi undersøger om vi kan
få råderet over arealet fra slæbestedet og ud mod molen.
11 .Næste møde.
Bliver d. 18april.
Evt.
Skive havn skal have nye flydebroer. De gamle kan erhverves ved selv at hente
dem,et par mand tager afsted, hvis vi kan bruge dem skal C broen skiftes.
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