Referat af Bestyrelsesmøde 20 AUG 2019
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
a. Orientering om plan vedr. opstart af turismevirksomhed på Kalvehave havn
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Opkrævning af kontingent, status
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. Status for anvendelse af tilskud fra friluftsrådet
5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havnerådet og havneudvalg
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Vild med vand 7. september, planlægning
b. Måneskinstur i fællesskab med Skovbo Aktivitet den 12. november
c. Gymnastik i fællesskab med Skovbo Aktivitet fra uge 41-51 og 3-22
d. Status vedr. køb af klubtøj
e. Lejemål i mastehus for Skovbo Aktivitet
f. Sikkerhedsinstrukser for brug af kajakker og paddleboards
8. Aktivitetskalender
a. Løvfaldstur 24. – 25. august
b. Åben båd 7. september
9. Næste møde: 19. september
10. Eventuelt (Alle)
Referat
Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
Ingen ændringer
Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse

Orientering om plan vedr. opstart af turismevirksomhed på Kalvehave havn.
Mødet vedrørende ovennævnte blev aflyst.
Ole Højlund Olsen har meldt sig ud for at få båden nærmere hjemstedet.
Torsten Christensen har meldt sig ud p.g.a salg af båd.
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde blev fremlagt
b. Kassebeholdning: Kasse 6000, festkasse ca. 6000, Lollands Bank kr. 93.776 og
Møns Bank kr.42.020.
Regning for lys og vand er ikke modtaget for 2018
Driftsresultat p.t.19.748 kr. før afskrivning. Budgettet ser fint ud.
c. Opkrævning af kontingent. Alle medlemmer har betalt eller medlemmet er slettet.
d. Nøgler fra de udmeldte er modtaget.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand +
øvrige)
a. Status for anvendelse af tilskud fra friluftsrådet. Køb af SUB, paddleboard og
våddragter er der anvendt ca. 8000 kr., hvorfor der stadig er mulighed for at trække
ca. 12000 kr. over de næste år.
Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havnerådet: Næstformanden for sejlklubben fra Masnedsund og
formanden har haft et møde med Vej og Park nye chef vedrørende
samarbejdsgrundlaget. Der bliver et opfølgende møde med Jan Michelsen.
Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
Intet
Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Vild med vand 7. september, planlægning. Thomas Finke laver plakat til
lokalområdet. Sejlklubben udformer teksten. Jørgen udarbejder udkast. Sejlads med
Kølbåd/åben båd, paddleboard og kajakker. Jørgen, Dan og Tove klarer sejladserne.
b. Måneskinstur i fællesskab med Skovbo Aktivitet den 12. november. Månen står op
1634. Mødes i klubhuset til kaffe og kage. Gåtur for at besigtige månen. Afsluttende
badning. Fællesspisning 1730-1900. Smørrebrød udefra. Herefter fælles oprydning.
Opslag med tilmelding på hjemmesiden for klubbens medlemmer. Det blev besluttet
at klubben går ind arrangementet. Planlægning følger.

c. Gymnastik i fællesskab med Skovbo Aktivitet fra uge 41-51 og 3-22. Klubben siger
tak og går ind i aktiviteterne. Klubben anbefaler onsdage fra 1330-1500. Prisen
sættes så varme og ulejlighed er økonomisk dækket ind. f.eks kr. 20 for varme og
kaffe.
d. Status vedr. køb af klubtøj.
Første sending bliver forsinket pga. at filen til det påtrykte mærke var for dårlig
opløsning og derfor skulle tegnes om. Sendingen forventes at ankomme til formanden
onsdag 21 AUG, og forventes udleveret søndag ifm. Stubbekøbingturen.
e. Lejemål i mastehus for Skovbo Aktivitet. Der skal fremstilles en ekstra nøgle,
alternativt skal de have en brik til klubhuset. Prisen for Skovbo Aktiviteters brug bør
aftales med en kostpris på ca. kr. 600.
f. Sikkerhedsinstrukser for brug af kajakker og paddleboards. Udkastet blev diskuteret.
Tilbagemelding til Jørgen fsv. angår trykfejl/ formuleringer eller forbedrende
indhold.
Ad 8. Aktivitetskalender
a. Løvfaldstur 24. – 25. august.
b. Åben båd 7. september
Ad 9. Næste møde: 19. september
Ad 10. Eventuelt (Alle)
Torben vil gerne låne 5 kaffekander af klubben til Gule Stald. OK
Mødet sluttede kl. 2040

