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Bestyrelsesmøde den 03.-06. 09, kl. 19.30
Referat af bestyrelse møde den 24.04 Fremmødte var : T.G / HJ / CKH / HH / JO
1.Godkendelse af referat fra sidst.
- Referat blev godkendt.
2. Rapport fra Formanden.
Der er blevet sat i værk fra formanden at få udskiftet vores nøgle system, da mangle at de
udmeldte medlemmer ikke har aflevet nøglen tilbage igen. Depositum på ny nøgle bliver 250 kroner. Der
bliver sendt mail rundt dette senere. Kommunen er ved at indhente på renovation af : Tag / Gavl /
Vinduer / Døre. Lægge asfalt i gården / fliser.
Arbejds dagen var ikke en succes, der var dårlig fremmøde, men de få rå gjorde et godt stykke
arbejde. Festen om aftenen blev også aflyst da der kun var 1 tilmeldt. ( Det er virkelig for dårligt
folkens.
3.Post ud- og indkommende.
Formanden Informerer.
a. Post ind:
Der er kommet en enkelt forespørgelse på dyk gavekort ( Tidligere dykker )

b. Post ud:
4.Rapport fra kasserer.
Alt skulle være betalt hvad ang. Trykprøvning og Div. Udgifter. Så alt er under kontrol.
5.Sager til behandling og opfølgning.
Sankt Hans står for dørerne og kunne godt bruge et par hænder mere til dette arrengemant. Så vær
frisk og tage kontakt til Thomas ang. dette projekt. Der er pt 4 tilmeldte.
Svømmehals tider er blevet lagt fast til at være fra 28 august til midt i Maj..
Junior trænerer efter lyses kraftigt ( men der bliver arbejdet på sagen. Der kommer mail rundt dette.
Der er også sendt en Brain Storm rundt ang. arbejds opgaverne i Udvalgene som der kommer tilbage
meldning på, hvordan dette skal gribes an.

Vi vil søge SparNord fonden om en ny kompressor til Oberon.
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6.Rapport
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

fra udvalgene.
Om organisering af udvalgene.
Teknisk udvalg.
Skibsudvalg.
Turudvalg.
Informationsudvalget.
Ungdoms- og uv-rugby udvalg.
Klubhus.

7.Kalenderen.
Aktivitetskalender bliver løbende opdateret.
Fastsættelse af bestyrelsesmøde bliver næste gang 12 August. Kl 19.30

8.Eventuelt, herunder næste møde.
- Jørgen var meget utilfreds ang. salget af Rib båden og måden dette var blevet grebet an på.

Mvh Thomas GN
Skagen d. 22.04.2009
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