Sejlklubben Ulvsund
Emne:

26 SEP 2018

Referat af bestyrelsesmøde 26 SEP 2018

Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer)
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Regnskab pr. 26. september fremlægges
c. Nøgler udlevering/tilbagelevering
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Havnerådsmøde den 4. oktober
b. Status på projekter på havnens område
c. Besøgstal til og med 31. august
d. Kommunens budget 2019, konsekvenser for havnene
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden
a. Evaluering af Fuldmånetur med Skovbo aktivitetescenter.
b. Status på Maling af klubhus og skift af tag på skur
c. Ansøgning om tilskud til køb af paddleboards
d. Skift af tag over terrasse
e. Evaluering af ”Åben båd” 8. september
8. Aktivitetskalender
a. Standerstrygning 6. oktober
b. Bådoptagning 13. og 27. oktober
c. Udvalgsmøde den 26. oktober
d. Julefrokost 1. december
9. Næste møde 8. november samt møderække i januar og februar op til generalforsamlingen
10. Eventuelt (Alle)

Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsorden.
Ad 2. Klubben har modtaget indbydelse til klubkonference ved Dansk Sejlunion. Klubben
deltager ikke.
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges. Ingen bemærkninger
b. Regnskab pr. 26 SEP fremlægges. Driftsmæssigt er der et overskud på ca. 11.272 kr.
men der er stadig udgifter til maling (6173,60) profiler (140 kr,) vedligehold og
regninger for masteskur og Gule Stald.
Der er stadig få ubetalt kontingentrestancer fra 2018. Resten af skyldnerne er overført til
linjen ”Udmeldte”.
c. Nøgler udlevering/tilbagelevering. Der er udleveret nøglebrik til nye medlemmer og
der er modtaget betaling. Der er styr på nøgler og regnskab.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
Ingen bemærkninger eller aktiviteter.
Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen.
a. Havnerådsmøde 4 OKT hvor også Michael Larsen fra Miljø og Teknik vil deltage og
orientere om budgettet fremadrettet.
b. Status på brojekter på havnens område. Pilehegn etableres for godt 20.000. Der
gennemføres yderligere gravearbejde, ligesom der etableres fire lysstandere, og en
bom ved stejlepladsen. Der bibeholdes ca. 60 -70 parkeringspladser. I alt et projekt
som havnen og klubben kan være tilfreds med.
c. Besøgstal for 2018 pr 31/8. Der var 2227 overnatninger af både og autocampere,
hvilket er en fremgang på ca. 300 overnatninger. Vi kommer ind på en pæn
andenplads for Autocampere. Autocamperovernatningerne udgør godt halvdelen.
d. Kommunalt budget 2019: Tre elementer falder ud af budgettet. 1) havnenes
dispositionsbeløb bortfalder. 2) Offentlig toilet i Hårbølle bortfalder. 3)
Vedligeholdelsessummen på 3 millioner kr. om året halveres til 1,5 mio kr. i 2019 og
2020. Det sidstnævnte vil påvirke tiårsplanen.
Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget. Ingen bemærkninger.
Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden
a. Evaluering af samarbejde mellem Skovbo aktivitetscenter og Sejlklubben Ulvsund.
Det blev gennemført en meget positiv aktivitet. 22 personer var tilmeldt. Der blev
sejlet med en båd. Vejret var godt og fuldmånen meget synlig under
sejlturen/gåturen. Forplejningen blev vel modtaget. Der blev et overskud på ca. 700
kr. Der gennemføres et evalueringsmøde med Gitte fra Skovbo efter uge 43.
b. Taget er blevet skiftet af Dan og Henning. Maling af klubhuset er stort set gennemført.
Alt er malet mindst en gang, de udsatte steder flere gange. Der udestår få manddage,
der forsøges gennemført inden første bådoptagning. Der har været involveret ni
medlemmer i vedligeholdelsesarbejdet, hvoraf fire har båret et stort læs.

c. Etablering af en kajak/paddleafdeling. Chris har ansøgt Tuborgfondet om tilskud til
anskaffelse af paddleboard. Klubben afventer resultatet af ansøgningen.
d. Skift af plastictag over terrassen. XL Byg i Stege har fejlhjemtaget et antal
trapezplader af en god kvalitet, som klubben kan anskaffe til en favorabel pris. Der
var enighed om at regnskabet tillader, at der kan anvendes kr. 4500 til udskiftning af
taget. Det sidste træværk males samtidigt.
e. Evaluering af ”Havnens Dag” den 8. SEP 2018. På dagen blæste der for meget til
egentlig sejlads, så det blev til Åben båd med to sejlbåde og kajaksejlads og
paddleboard i havnebassinet. Dagen var tyndt besøgt, men det var alligevel en
positiv aktivitet. Aktiviteterne videreføres næste år.
f. Der er blevet indbudt til en motivationsdag for Vild med vand 13 NOV i Køge.
Klubben deltager med formanden.
Ad 8. Aktivitetskalender
a. Standerstrygning 6 OKT. Tove udarbejder opslag. Standerstrygning kl 1400,
Fællesspisning af medbragt mad kl 1800, herefter uddeling af præmier for
onsdagssejlads.
b. 13 og 27 OKT bådoptagning.
c. Udvalgsmøde 26 OKT.
d. Julefrokost 01 DEC.
Ad 9. Næste møde 8 NOV hos Tove.
Møderække 2019: Generalforsamling 22 FEB. Dagsorden og regnskab udsendes uge 7. Første
bestyrelsesmøde 9 JAN 2019, andet bestyrelsesmøde 6 FEB.
Ad 10. Eventuelt: Intet
Formanden afsluttede mødet kl. 2130

