Referat af Bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund onsdag den 21. april 2021 kl. 1600 i
klubhuset.
Chris var fraværende. Pga Corona var suppleanterne ikke indbudt.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om nyt fra formand
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Regnskab 2020 fremlægges for bestyrelsen
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
a. Projekt ved anløbsbro til joller m.m.
5. Orientering fra havneudvalget
6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status for Corona virus
b. Bådisætning den 24. april
c. Standerhejsning den 25. april
d. Fastsætte ny dato for generalforsamling
e. Initiativer i forhold til nye medlemmer
f. Klubture, hvordan kan vi gennemføre dem med respekt for COVID-19
7. Aktivitetskalender
a. Kalender for 2021 redigeres igen
8. Næste møde:
9. Eventuelt (Alle)

Referat:
Ad 1. Formanden bød velkommen, gennemgik dagsordenen, og spurgte om bemærkninger hertil.
Dagsordenen blev fastholdt.
Ad 2. Orientering om nyt fra formand.
•

Kommunens tilgængelighedspulje er opgraderet for så vidt angår mulige ansøger.
Sejlklubben kan måske komme i betragtning med tilskud til den nye dør, fordi klubhuset
bliver mere tilgængeligt for handicappede. Ansøgningsfrist er 01 maj. Kassereren og
formanden ser på muligheden.

•

Kommunen vil tilsyneladende rette den konstaterede fejl i takstregulativet, så havnelejen for
gæstesejlere allerede i 2021 ikke stiger markant.

•

Lokalrådet er af feriecenteret blevet forespurgt, om man ville støtte op om at stille lynladere
til elbiler op på parkeringspladsen over for brugsen. Lokalrådet har videresendt spørgsmålet
til kommunen.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde blev fremlagt. Der er en kassebeholdning på godt 5700 kr. Hertil
indestående i diverse banker. Ingen bemærkninger.
b. Foreløbigt budget/regnskab pr. 21 april 2021 blev fremlagt for bestyrelsen. Der
ligger en kaskoforsikring med forfald start Maj på 1900 kr. på Pocajollen. På
baggrund af båd og motorens restværdi, blev det besluttet at skifte forsikringen på
Pocajollen til en ansvarsforsikring. Kassereren ændrer forsikringen når muligt.
Ellers ingen bemærkninger til regnskabet.
c. Nøgler. Der er kun 3 nøglebrikker tilbage. Ib undersøger muligheden for anskaffelse
af yderligere nøglebrikker.
d. Tove har nedbragt restancelisten til otte personer, efter en yderligere
medlemsfremgang. Tove arbejder fortsat på sagen.
e. Regnskab 2020. Der foreligger foreløbigt regnskab for 2020. Regnskabet lægges til
revisorerne, så der er et revideret regnskab bilagt endelig dagsorden til
generalforsamling.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
a. Projekt ved. Havnefogeden har forespurgt kommunen, om havneudvalget har frihed til
at gennemføre anløbsbro til joller m.m. Det foreløbige svar er, at det forventes at
havneudvalget kan træffe beslutning herom, der så vedrøre omkostninger for
transport og etablering af rampen, ca. 20.000 kr. Der mangler en endelig accept fra
kommunen.
Ad 5. Orientering fra havneudvalget
Intet nyt.
Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status for Corona virus. Der er en forventet afvikling af forsamlingsloftet i relation til
Coronavirus således:
21 april hæves loftet til 10 personer indendørs og 50 personer udendørs
06 maj hæves loftet til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs
21 maj hæves loftet til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
11 juni hæves loftet til 100 personer indendørs og ingen loft udendørs.
Derfor gennemfører bestyrelsen en langsom åbning for antal medlemmer i klubhuset
i relation til den plan.
b. Bådisætning den 24. april. Klubhuset forbeholdes til indbetaling og til arbejdsholdets
kaffe og frokost. Der er 30 både til isætning, hvilket er maksimum. Program som vi

plejer, men vi starter kl. 0700. Morgenmad kl. ca. 0900, frokost ca. kl. 1200, måske
eftermiddagskaffe midt på eftermiddagen. Det bliver en lang dag.
c. Standerhejsning den 25. april. Vi har ikke reklameret meget af hensyn til Corona
epidemien. Tove sætter et opslag op, der orienterer om at standerhejsningen
gennemføres som et udendørs arrangement.
d. Fastsætte ny dato for generalforsamling. Generalforsamlingen udskydes foreløbigt til
11 juni, med risiko for, at nogle tursejlere allerede er taget på tur. Vi gennemfører
generalforsamlingen uden forudgående spisning.
e. Initiativer i forhold til nye medlemmer. Der efterspørges orienteringsaftner for nye
medlemmer: Leje og brug af klubhus, lån af kajakker, stand up paddleboards og lån
af våddragter, rigning af kølbåde, mastehus, mastekran, forsikringsforhold, stativer
til vinteropbevaring af båden, organisation, udvalgenes arbejdsområde sikkerhed til
søs, m.v. Bestyrelsen vil dele emnerne op og gennemføre to arrangementer, et i
foråret og et i efteråret med indhold relateret til det tidsmæssigt prioriterede. Dvs.
klubhus, bestyrelse etc. her i foråret, mastekran, vinterstativer etc. til efteråret.
Datoer: f.eks. orienteringsaften fredag 21 før pinsetur 22-23 medfokus for nye
sejlere. Infodag i efteråret, f.eks. 24 SEP. Det videre arbejde lægges til respektive
udvalg.
f. Klubture. Hvis det planlagte forsamlingsloft fastholdes, kan vi gennemføre
riggersejlads som udendørs arrangement, Pinsetur og havnens dag, hvor vi kan være
op til 50 personer indendørs. Efterårets arrangementer fastholdes som planlagt
Ad 7. Aktivitetskalender
Formanden redigerer kalender for 2021 i relation til de trufne beslutninger.
Ad 8. Næste møde: 31 Maj kl 1900.
Ad 9. Eventuelt (Alle)
Ole forespurgte om status for den gul stald/mastehuset. Formanden beskrev den usikkerhed, der vil
være efter 2022, hvor kommunens lejemål af den gule stald foreløbig går til.
Formanden sluttede mødet kl. 1805

