Bestyrelsesmøde den 07/01 2015 kl. 19.00
Fremmødte: Gry, Simon, Britt og Jørn
1. Godkendelse af ref. fra sidst.

Godkendt
2. Rapport fra formanden.
Intet nyt
3. Rapport fra kasserer
- Der står p.t. 121.426kr på kontoen
- Der er kommet aconto betalinger fra Frederikshavnerordningen for 2015.
- Der bliver oprettet en separat konto til fondsmidlerne, af hensyn til midlerne.
Sager til behandling og opfølgning.
a. Den gode stemning i Skawdyk er tilbage
a. Det sidste halve år har været en fornøjelse at sidde i Skawdyks
bestyrelse. Vi oplever, at folk er begyndt at tænke over hvordan, vi i
bestyrelsen kontaktes, men også i al almindelighed føler vi, at stemningen
og omgangstonen er blevet meget meget bedre. Hvilket er med til at gøre
en bestyrelsespost sjov, spændende og interessant. Rigtig fedt alle
sammen!
b. Flaskeeftersyn – J.O.
J.O. har tilbudt at stå for flaskeeftersyn i år – der kommer en dato ud snarest,
og vi vil meget gerne om folk har tid og lyst til at give J.O. et nap med. Har man i
år en flaske som skal trykprøves, skal dette være betalt inden afsendelse. Gry
har desværre oplevet, at hun skal bruge meget tid på rykkere, så dette er forsøg
på en løsning.
c. Ribbådsopbevaring
Vi er blevet kontaktet af et af vores medlemmer omkring, at hallen hvor ribben
er opbevaret i, står ulåst hen, porten er åben og der er børn/unge som kører på
rulleskøjter og løbehjul derinde, uden voksne. Vi er i bestyrelsen ikke blevet
underrettet om dette og vi syntes, at det er uacceptabelt, især eftersom at vi
ikke er blevet informeret herom(det er altså havnen som selv låser op for
børnene). Vi har forsøgt at kontakte havnen, uden held, men følger selvfølgeligt
op på sagen.
d. Generalforsamlingen
- Vi står med fire tomme pladser i bestyrelsen, som vi helst ser besat. Overvej
det og kom endelig med spørgsmål til hvad posterne indebærer. Derudover skal
suppleant posterne også besættes.
- Dirigent – kontakter vi Børge og hører om han er interesseret.
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- Dagsorden for GF er vi i gang med at sammensætte. Den vil blive hængt op på i
klubhuset senest 5dage inden afholdelse.
-Har man indkomne forslag til GF skal disse være sendt til Simon senest 14dage
før.
Rapport fra udvalgene.
a. Teknisk udvalg. Kontaktperson:
b. Turudvalg/aktivitetsudvalget. Kontaktperson: Britt Østergaard
-Opstart af uddannelseshold her i foråret. Spred endelig rygtet, dog
kommer der til at være et max antal deltagere i år.
-Opstart i svømmehallen bliver fredag den 9/1 kl 19-20, med både familie
svømning og juniortræning. Hallen bliver delt op så man kan være ugeneret
af hinanden.
c.

Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard

d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck
e.

Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen. Ribbåden Emil. Oberon Jørgen
- Vi har motor problemer med ribbåden, som vi arbejder lidt på at finde
en løsning på.

f.

Træfudvalg. Kontaktperson: J.O.
-Der vil i den nærmeste fremtid komme et møde, hvor der er mulighed for
at komme med i træfudvalget.

4. Kalenderen.
5. Eventuelt, herunder næste møde; bestyrelsesmøde mandag den 2/2 kl 19:00
- Onsdag den 11/2 – generalforsamling kl 19.00

Med venlig hilsen
Sekretær
Britt Holm Østergaard
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