Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund mandag den 16. august
2021 kl. 1900. I klubhuset.
På mødet var Ib fraværende
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om nyt fra formand
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Nøgler – Status vedr. indkøb og registrering i software
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige
udvalg
5. Orientering fra havneudvalget
a. Dagsorden til mødet den 17. august
6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status for isætning af havedør – vest og trappe
b. Status for køb af græstrimmer – er købt
c. Status vedr. skift af bordplade
d. Status vedr. køb af service til køkkenet
e. Status vedr. gasgrill
f. Status vedr. underlag af terrasse - vest
7. Aktivitetskalender
a. Udlån til Kalvehave Havbad 11/9 1000-1300
b. Info-møde 24/9
c. Afriggersejlads 25/9
d. Standerstrygning 2/10
e. Optagning af både 9/10 og 16/10 (flyttet)
8. Næste møde: Uge 37 eller 38
9. Eventuelt (Alle)

Referat
Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Der var
ingen bemærkninger til dagsordenen, der således blev fastholdt.
Ad 2. Formanden orienterede om informationer via mail fra DS, FLID og
Kommunen
Ad 3. Kasserer gennemgik regnskabet.
a. Kassekladde blev fremlagt, jf vedlagte. Der var ingen bemærkninger
til kassekladden. Der er en likvid kapital på kr. 227.544,00. Det blev
drøftet om hvorvidt vi skal have udvidet husforsikringen til også at
omfatte indboforsikring. Ole tager et tilbud hjem.
b. Nøgler – Status vedr. indkøb og registrering i software Jørgen og Ole
orienterede om mødet med låsesmeden.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige
udvalg. Intet nyt
Ad 5. Orientering fra havneudvalget
a. Dagsorden til mødet den 17. august
Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:
a.Status for isætning af havedør – vest og trappe. Døren mangler
paneler og trappen er under konstruktion
b. Status for køb af græstrimmer – er købt
c.Status vedr. skift af bordplade. Er bestilt
d. Status vedr. køb af service til køkkenet. Der indhentes pt. priser
e.Status vedr. gasgrill. Afventer efterårstilbud.
f. Status vedr. underlag af terrasse – vest. Intet nyt
Ad 7. Aktivitetskalender
a.Løvfaldstur

b. Udlån til Kalvehave Havbad 11/9 1000-1300
c.Infomøde 24/9 ændres til 25/9 kl. 0900
d. Afriggersejlads 25/9 flyttes fra kl. 1000 til kl. 1100
e.Standerstrygning 2/10
f. Optagning af både 10/10 og 16/10 (begge flyttet)
Ad 8. Næste møde: 20. september kl. 1900
Ad 9. Eventuelt (Alle)
• Servietholder i stedet for håndklæder, Tove og Gitte ser på
mulighederne.
• Spørgsmål vedr. nyhedsbrev fra sejlunionen om de kan udsendes via
klubben eller oplægges på hjemmesiden. Jørgen undersøger det med
Henning Holst.
Mødet afsluttedes kl. 2145

