Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund mandag den 21. juni 2021 kl.
1900 i klubhuset.
Suppleanter var indkaldt. Der var fremmøde ved næsten alle, idet Michael har meldt afbud.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
5. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Isætning af dør og opbygning af trappe/rampe
b. Indkøb hen over sommeren
i. Græstrimmer/haveredskaber
ii. Bordplade til Køkken
iii. Service til køkkenet
iv. Gasgrill
v. Underlag til terrasse
vi. Øvrige behov
6. Aktivitetskalender
7. Næste møde: 16. august
8. Eventuelt (Alle)
Referat:
Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Dagsordenen blev fastholdt.
Formanden ridsede lidt op omkring den gennemførte generalforsamling. Den gik godt. Mange nye
var mødt op.
Ad 2. Bestyrelsen konstituerede sig således: Formanden er valgt på generalforsamlingen, Chris
fortsætter som næstformand, Ole fortsætter som kasserer, Ib fortsætter som sekretær. Tove er fortsat
indpisker.
Ad 3. Kassereren fremlagde og gennemgik kassekladde. Kontant beholdning ca. 7000 kr. og lidt i
festkassen, i alt ca. kr. 9000,-. Indestående kr.141000, henholdsvis kr.70.000. Ole har flyttet kr.
100.000 fra Lollands Bank til Møns bank. Ole vil flytte restbeholdning ved given lejlighed, idet
Lollands Bank har meddelt at hæve renten for indestående midler fra 0,6 % til 0,75%. Der var
ingen bemærkninger til kassekladden. Tove spurgte ind til nøglebrikker. Ole har ikke haft kontakt
til den gamle kasserer. Chris kunne oplyse, at det er Ruko-forhandleren i Stege, der har solgt os
systemet. Ole kontakter låsesmeden og undersøger om vi kan indkode de anskaffede nøglebrikker.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg. Vi har stadig ikke
fået jollebroen, idet vognmanden ”glemte ” at kontakte havnefogeden i Klintholm i forhold til
returgods.
Ad 5. Indkomne punkter til dagsorden:

a. Isætning af dør og opbygning af trappe/rampe. Ib har kontaktet en tømrer, der vil tage
kontakt når han får tid i kalenderen. Trappe kan vi selv konstruere efterfølgende.
b. Indkøb hen over sommeren
i. Græstrimmer/haveredskaber. Det blev besluttet at anskaffe en batteridreven
græstrimmer.
ii. Bordplade til Køkken. Det blev besluttet at anskaffe nye bordplader omkring
køkkenvasken. Chris indhenter overslag.
iii. Service til køkkenet. Der er meget store forskelle mellem det eksisterende
service. Det blev besluttet at anskaffe ”et passende sæt” af tallerkner, glas,
skåle, f.eks. i antal af 50. Det festlige udvalg vil sammensætte forslag og
indhente overslag.
iv. Gasgrill. Vi har principbesluttet at anskaffe en gasgrill, men
anskaffelsestidspunktet udskydes til eftersommeren.
v. Underlag til terrasse. Vi skal forsøge at afgrænse området uden for den nye
terrassedør. Underlag skal besluttes senere.
vi. Øvrige behov. Der blev ikke konstateret yderlige forslag.
Ad 6. Aktivitetskalender. Kapsejlads starter i start AUG. Høstturen i slutningen af AUG. Husk
opslag på Facebook.
Ad 7. Næste møde: 16. august
Ad 8. Eventuelt (Alle). Status på redningsstiger er, at Kalvehave har fået tildelt 3 stk. fra
Trygfonden. Havnefogeden vil foranstalte dem opsat. Der kommer en ny runde fra Trygfonden,
hvor vi vil søge igen.
Ole rundsendte inspirationsmateriale fra Snekken, og foreslår at vi udsender lignende forud for
vores aktiviteter. Der blev drøftet flere muligheder, uden at der blev besluttet noget.
Formanden sluttede mødet kl. 2022.

