
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 6. april 2016 
 
1.:  Velkomst 

● Vi mødtes hos Mikael B. Neimann ved Ajstrup Strand. Der blev budt velkommen til det 30. 
bestyrelsesmøde i Norsminde Sejlklub. 

 
2.:  Skrivelser: 
      DS generalforsamling. 

● DS har sendt en påmindelse om deltagelse i generalforsamlingen. 
● Karl Gerstrøm, Horsens Sejlklub tilbyder at tage NS stemmer med til DS generalforsamling. Vi giver 

Horsens Sejlklub fuldmagt til at stemme på vores vegne. 
 
3.:  Klubbåden:  
      Forsikring i First incl. kasko. 

● Forsikringen inkl. kasko er tegnet i First.  
 

      Opdatering af mangler i.f.b. med klargøring. 
● Orla skaffer de manglende materialer. 

 
      Opdatering på hjemmesiden af regler m.v.  

● De opdaterede regler lægges på hjemmesiden 
 

      Påhængsmotoren. 
● Orla skaffer et nødstop 

 
4.:  Vision, herunder indput fra medlemmerne.  

● Vi takker i bestyrelsen mange gange for medlemmernes input og ser frem til flere. 
● Bestyrelsen arbejder videre med egne, indkomne, samt nye forslag. 

 
5.:  Regnskab og medlemmer v/Knud.  

● Vi er pt. 52 medlemmer 
● Budgettet holder fint. 
● Der er brugt penge på vinteraktiviterne. 
● Der vil blive brugt penge på at gøre klubbåden i sikkerhedsmæssig stand. 
● Vi har modtaget et anonymt sponsorat på 1500 kr til klubbåden. 

 
6.:  Spons - Fondraiser. 

● Seneste status fra vores fondraiser er at vi har 14 microsponsorer.. 
 
7.:  Webmaster: Helene Silkjær. 

● Der er arbejdes på at gøre vores hjemmeside tilgængelig på flere platforme. 
 
8.:  Evaluering af Vinteraktiviteterne  
      Kapsejladsreglerne i Hou 

● Der var rigtig godt fremmøde fra NS 
 
      Sikkerhedskurset v. Gert Eilenberger 

● Der var desværre meget dårligt fremmøde fra NS 
● Bestyrelsen sender stor tak til Gert for at afholde kurset 

 
9.:  Sejlerskolen v/Orla + Jens. 
      Opdatering + billeder af instruktører på hjemmesiden. 

● Vores kønne instruktører lægges på hjemmesiden 
 
      Elever  2016. + måske flere. 

● De nye elever har allerede været til teori hos Orla 
● Alle nye elever er indskrevet til vedligehold at klubbåden d. 10. april klokken 10 
● Årets sejlerskole starter på vandet d. 27. april klokken 18:00 
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      Ventelisten på hjemmesiden.  
● Ventelisten lægges på hjemmesiden under Sejlerskolen. Det giver os alle mulighed for at se listen, 

samt at hvem der har ønske om at gaste. 
 
10.: Kapsejlads i NS 2016. 

● Startbøjen gøres klar 
● Og vi satser selvfølgelig på stort fremmøde i klubben for de aktive sejlere. 

 
11.: Bordet rundt.  

● Knud: Nyt login til netbank 
● Orla: Hvad gør vi af påhængsmotoren til Den Lille Røde, når den ikke er i brug? 

 
12.: Næste møde: 

● Næste møde bliver 23. maj klokken 18:30 hos Knud 
 
13.: Referat og godkendelse. 
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