MSM
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

Mødested: Per Dyrhof, Syrenvej 3, 3600 Frederikssund
Mødedato: Mandag 24. april 2017, kl. 18.00

Deltagere:
Pia Eliasson
Karsten Roursgaard
Ulrika Rückert Karlsson
Marie Drost
Jacob Christensen
Per Dyrhof
Flemming de Lichtenberg
Afbud: Ingen

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med en tilføjelse til punkt 5. Hvordan financierer vi udgiften?
3. Nyt fra formanden
Intet nyt
4. Nyt fra udvalgene og kasseren
Kassereren: Er ved at komme godt i gang.
Aktivitetsudvalg: Pinsetur til Lynæs er ved at være på plads.
Sejlerskolen: 5 nye elever. Der er nu 18 elever på del. 1 og 13 på del 2.

Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

Side:

2 af

Juniorsejlcentret: Enkelte af de unge ønsker at aflægge den praktiske prøve i skolebådene. Derfor har
de behov for en prøvetur inden. Det aftales at det er OK.
Haldor Topsøe Cup den 20. – 21. maj bliver et meget stort arrangement. Planlægningen er godt i vej.
5. Aftale med Jeppe om leje af klubhus
Aftalen er ved at være på plads, der er enkelte udestående spørgsmål. 1. hvor lang tid i forvejen
kan/skal vi booke lokalet? 2. Kan andre klubben låne lokalet? Er det under vores aftale eller alm. brug?
Lokalet i FD udlejes for 2000 kr. og der kan være op til 70 - 90 personer.
Diskussion om en rabat på 30% for leje af lokalet til MSM medlemmer.
Hvordan financierer vi udgiften: Ved næste Generalforsamling foreslår vi en hævelse af kontingentet.
Se endvidere under næste punkt.
6. Loggen
- Skal vi beholde den?
- Hvor mange numre skal vi i givet fald have?
Vi lader LOGGEN udgå og erstatter den af et nyhedsbrev på den nye hjemmeside.
Vi kan benytte os af e-mail notificer ing, og sende til de enkelte medlemmer uden IT adgang.
Pia undersøger aftalen med Proventius og redaktør mv. om hvilke konsekvenser dette måtte have for
dem.
7. Regler for udlejning af skolebådene
- opdatering
Udsat
8. Mødeplan for bestyrelsen for sæson 2017
Kun næste møde er aftalt
9. Eventuelt
Det lysner for arbejdet med den nye hjemmeside….
Tid for næste møde: Onsdag den 7. juni kl. 19 i klubhuset, alternativt hos Karsten
Referent: Karsten

