MSM
Marbæk Sejl- & Motorbådsklub

REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

Mødested: Klubhuset, Strandlystvej 26, 3600 Frederikssund
Mødedato: Onsdag d. 23. august 2017, kl. 18.00

Deltagere:
Pia Eliasson
Karsten Roursgaard
Ulrika Rückert Karlsson
Marie Drost
Jacob Christensen
Per Dyrhof
Flemming de Lichtenberg
Afbud:
Flemming
Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat
OK
2. Godkendelse af dagsorden
OK
3. Nyt fra formanden
- Der er etableret et nyt koncept for undervisning til Duelighedsbeviset. Ole Krull deltager i møde om
dette.
- Vi skal være hurtige til at booke klubhuset til arrangementer mv. således at vi ikke rammer en dag
hvor det er booket til anden side. Vi har GF den 17. marts 2018 og standerhejsning 7. april i kalenderen.
- Ang. LOGGEN, så er sponsorere og redaktører mv. adviseret om at næste nummer bliver det sidste.
- Der er et nyt medlem, som viser interesse for at deltage i bestyrelsen.
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4. Nyt fra udvalgene og kasseren
Kasseren: Regnskabet blev gennemgået. Ulrika undersøger pengeflowet for afregning af frihavnsmærker. MSM stander: Ulrika taler med Birthe om afregning for salg af disse.
MobilPay: Vi skal registreres som erhverv, Ulrika mangler en smartphone. Hvem har en sådan??
Sejlerskolen: Sejlerskolen 2 skal promoveres til afgangseleverne på sejlerskolen 1. Pia sender mail til
dem.
5. Evaluering af Haldor Topsøe Cup
Det gik rigtig godt, og man overvejer at få det igen til næste år. Der er opbakning fra bestyrelsen til at vi
indgår i samarbejdet.
6. Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer
- Pia, Flemming, Jacob og Per er på valg
- Har vi nogle emner?
Pia, Flemming og Jacob ønsker ikke genvalg. Per overvejer sin situation.
Der er et nyt medlem, som tilkendegiver at han stiller op. (Efter mødet, har jeg talt med Mette Jaconelli
og hun vil gerne stille op.)
7. Regler for udlejning af skolebådene
- Hvordan dækker forsikringen ved udlejning af skolebådene? (Karsten)
- Hvordan gør de i de andre klubber? (Flemming)
- Opdatering af regler
Udsat
8. Indvielsesfest d. 25/8
Alt er klar!!
9. Standernedtagning og Afriggerfest
- Hvordan skal det foregå?
- Udvalg
Standernedtagning den 28.10. Der serveres kogte pølser med brød.
Afriggerfest den 11.11. Pia indkalder et udvalg til møde
Vi skal have sat dato for salg af billetter til afriggerfest, og for skipperlabskovsmødet.
10. Eventuelt
Der blev uddelt nøgler til skabene i depotet til Karsten, Pia, Marie, Ulrika, Per,
11. Gennemgang af den nye hjemmeside
Per gennemgik forløbet, og vi skal være klar til at tage det hele i brug i januar/februar 2018. Det skal
være klar umiddelbart efter udsendelsen af den sidste LOGGEN.

Tid for næste møde:

Onsdag den 25. oktober kl. 19.00 i Klubhuset.

