MSM
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

Mødested: Pia Eliasson, Parkallé 13, 3600 Frederikssund
Mødedato: Mandag d. 12. december 2016, kl. 19.00

Deltagere:
Pia Eliasson
Karsten Roursgaard
Søren Ødegaard
Marie Drost
Jacob Christensen
Per Dyrhof
Flemming de Lichtenberg
Afbud: INGEN

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Nyt fra formanden
- Det nye søsportscenter venter stadigvæk på endelig godkendelse, men pengene er afsat.
- Skuret ved det gamle masteskur er på plads. Karsten sørger for nøgler til Per og Flemming
- Afriggerfesten havde 62 tilmeldte deltagere, men desværre 8 afbud. Der var et lille overskud.
- Det nye klubhus lader vente på sig. Der er sprunget nogle gulvvarmeslanger, og det kan forsinke
byggeriet yderligere.
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4. Nyt fra udvalgene og kasseren
- evaluering af 2016
- aktiviteter i 2017
Kassereren:
Intet nyt.
Vores hvervekampagne gav 3 nye medlemmer.
Aktivitetsudvalget:
Der er planlagt 2 aktiviteter. Nytårskur den 8. januar kl 14 og skipperlapskovsspisning onsdag den 1.
februar.
Ole Krull kontakter udvalget om flere tiltag i næste periode.
Vi skal holde en ordentlig indvielsesfest når klubhuset er klar.
Juniorsejlcentret:
Der er opstillet en ny pavillon
Der er god aktivitet hen over vinteren med både teori og sejlads,
En del unge trænere er kommet til.
Flere sejlere og forældre har købt egen båd.
Der er ca. 50 medlemmer.
Sejlerskolen:
5 elever har taget duelighedsbeviset.
Der bliver plads til 5 nye på holdet, men der er stadigvæk venteliste.
2. Del fortsætter og nogle 5. årselever fortsætter så længe det ikke går ud over ny tilgang til sejlerskolen.
Allan Sørensen er ny instruktør

5. Evaluering af FFFS
Arrangementet gik over al forventning med et overskud på ca. 9700 kr.
Der var dog ikke mange ”fremmede” besøgende.
Man vil ikke fortsætte med FFFS.
Der bliver lagt op til ”Havnens dag” den 10. juni 2017
6. Nyt om hjemmesiden
Per bliver ansvarlig for klubmodul.
Vi igangsætter hjemmesiden hurtigst muligt, men den økonomiske del afventer det videre forløb. Per
igangsætter og indkalder til start kursus i januar.
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7. Bestyrelsesmedlemmer 2017
- Søren, Karsten og Marie er på valg
- Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer
Søren udtræder. Marie og Karsten genopstiller.
Vi efterlyser en kasserer

8. Generalforsamling
- Ev. forslag fra bestyrelsen
- dato
Generalforsamling den 18. marts eller den 11. marts. Pia undersøger om vi kan låne FD lokaler.

9. Loggen
- indlæg til næste nummer
Loggen bliver mere et nyhedsbrev denne gang. Pia og Karsten laver det.
10. Torm stævne i JSC
- Vil MSM arrangere fælles spisning etc.?
Stævnet den 20. – 21. maj. Her vil MSM deltage med en specifik opgave, som bliver aftalt senere.
11. Undervisning af sejlere fra JSC i skolebådene, med henblik på duelighedsbevis.
Det er ok, det praktiske aftales senere.
12. Eventuelt
Et enkelt punkt i vedtægterne blev afklaret.

Tid for næste møde:
Referent: Karsten

Torsdag 12. januar kl 19 hos Karsten

