Dagsorden bestyrelsesmøde d. 06-07-2016 Kl: 1900.
Tilstedeværende: SIGO, THJØ, GBIM, JØNI, JO & PEPE.
Fraværende: DEMA, SANI & NIMU.
Referent: PEPE.
1. Orientering vedr. Oberon m. deltagelse af JO.
 Igangværende opgaver.
o Nødudgangsluge.
o Luftindtag til maskinrum.
o Nedgang til maskinrum udvides.
o Rørføring til udstødning.
o Generatoren isættes.
 Kommende opgaver/omkostninger.
o Stort og lille Lukaf skal slibes, grundes og males anden gang.
o Aptering i maskinrum. Norisol er blevet kontaktet mht. tilbudsgivning.
o Der indhentes tilbud på ankerspil hos Nordtek.
 Eventuelt.
o Der savnes frivillige hænder på Oberon, som noget nyt forsøger man at kombinere det
frivillige arbejde med grill eller anden klubaktivitet. Flg. dage er blevet udtaget:
 Søndag d. 10-07-2016
 Onsdag d. 13-07-2016
 Søndag d. 17-07-2016
 Tirsdag d. 19-07-2016
 Torsdag d. 21-07-2016
o Jørgen vil gerne tage imod en ”Blå” KUU-praktikant, hvis det kan lade sig gøre.
2. Godkendelse af ref.

Godkendt uden bemærkninger.
3. Opdatering af budget.
 Indsende regninger til udligning m. Mærsk Fondet.
o Har vi modtaget regning fra EUC Nord?
 Nye regninger indarbejdes.
4. Regnskab/administrationen.
 Klubbens driftsbeholdning: ca. Kr. 10.000, ”WinKAS” forløbig tilpasning af special-felter til anlægskartotek. [PEPE]
o Ideer til yderligere felter og opsætning.
o JO: medl.liste?
 Kontingentrestancer? [JO]
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5. Sager til behandling og opfølgning.
 Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
o Punktet er udsat til opfølgning i 2017
 Generel opdatering af klubbens vedtægter.
o Punktet er udsat til opfølgning i september.
6. Rapport fra udvalgene.
 Teknisk udvalg. Kontaktperson: [JØNI]
 Flasker sende til trykprøvning primo august,
 Opkrævning skal foregå forud for indsendelse.


Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [GBIM]
 Læsøtogt med rib og sommerhus.
 Opfølgning på Skt. Hans. 24-06-2016.
 Omsætningen var meget ringe pga. kraftig regn.
 Der var til gengæld stor tilslutning blandt medl.
 GBIM overtager telefon og rundringning fra Britt.



Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [BRØS, LAHA & GBIM]
 Opfølgning på Juniortogt 24-06-2016 til 27-06-2016.
 Juniortogtet var en stor succes. En lignende tur kunne med fordel
gentages.
 LAHA står ikke til rådighed for Juniortræning.
 GBIM vil gerne påtage sig rollen som juniortræner.



Klubhus. Kontaktperson: [JØNI & DEMA]
 Intet at bemærke.



Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
 Ribbåden [Emil]
 JØNI bestiller en styrbord lanterne.
 Oberon [JO]
 Jf. punkt 1.
 Rød gummibåd [NIMU]
 Intet at bemærke.



Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]

7. Kalenderen.
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Næste bestyrelsesmøde: 14-07-2016. kl.: 1900.
Læsøtogt: 18-08-2016 til 21-08-2016.
Maltatur: Forventeligt uge 42.

8. Eventuelt.
 Foredrag om vrag med sprængstof /v. Michael Topholm.
o Finde sted i efteråret.
 GBIM orientere om, at enkelte klubber har udtrykt utilfredshed med DSF.
o Utilfredsheden drejer sig om, at DSF er for bureaukratiske.
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