MSM
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

Mødested: Karsten Roursgaard, Marbækvej 32, 3600 Frederikssund
Mødedato: Torsdag d. 12 januar 2017, kl. 19.00

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

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
OK
2. Godkendelse af dagsorden
OK, punkt 6 og 8 udgår
3. Nyt fra formanden
Der er nedsat en gruppe til at arrangere ”Vild med Vand” og Havnens dag. Der deltager folk fra FD og
Frederikssund lystbådehavn. Datoen den 10. juni er fastlagt.
Isefjordskredsen vil se nærmere på samarbejdet mellem kredsene ved et fremtidsværksted.
Skruen på Miss Marbæk skal skiftes. Pris ca. 6.000 kr. Forstaget skal også skiftes men vi regner med
at forsikringen tager denne.

Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

Side:

2 af

Nyt fra Kassereren: Gennemgang af de enkelte poster og der er et større overskud end budgeret. Årsagerne blev gennemgået.
4. Generalforsamling
- Skal der ske noget ekstra pga at det er GF nr. 50?
- forslag til kasserer
- dirigent
- bestilling af mad
Vi begynder mødet med et glas mousserende vin. Karsten indkøber.
Der er ingen forslag til ny kasserer, så vi håber på at opslaget i Nyhedsbrevet hjælper. Forskellige alternativer blev drøftet, men vedtægterne siger at der skal vælges en kasserer, som i forening med formanden tegner klubben.
Asger bliver spurgt om han vil være dirigent igen.
Pia bestiller smørrebrød hos Meny.
5. Forhandling med Jeppe om lån/leje af klubhus
Flemming bliver ordfører for forhandlingerne. Karsten og Søren deltager
6. Nyt om hjemmesiden
Udgår

7. Loggen
- Skal vi beholde den skriftlige udgave?
- Hvor mange numre skal vi have?
- Indlæg til næste nummer, deadline 19. marts
Næste nummer har deadline den 19. marts. Pia udsender en liste over emner der skal medtages.
8. Regler for leje af skolebåd
- opdatering
Udgår
9. Eventuelt
Der blev foldet breve og lagt i kuverter inden mødets start.

Tid for næste møde:

Torsdag den 23. marts kl. 19.00 hos Pia.

