Referat af bestyrelsesmøde 3 april 2019 for Sejlklubben Ulvsund.
Mødet fandt sted hos Tove. Chris var fraværende.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
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. Ansøgninger om tilskud - status
5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havneudvalgsmøde afholdt 27. marts 2019
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Indkøb af paddleboards
b. Vild med Vand - Havnens Dag og Åbne arrangementer
c. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed
8. Aktivitetskalender
a. Søsætning i april
b. Standerhejsning/Riggersejlads den 27. april
9. Næste møde:
10. Eventuelt (Alle)
Referat
Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsorden. Ingen ændringer til det udsendte.
Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse.
Jørgen orienterede om beklædning med DS-logo. Z Cru jakke til 950 kr, Polo til 525 kr, begge i div
farver. Gul Svømmevest til 670 kr. Bestillingsliste fremlagt i klubhuset.
Vordingborg Kommune tilbyder en aftale med foreninger der mod opsamling af affald vil give
foreningen kr. 3000.
Morten Larsen ønsker at leje hus. Formanden har orienteret om foreningens policy på området.
Morten frafaldt sin anmodning.
Chris har tilsendt orientering om sikkerhedsstiger. Er taget ad notum.
Turudvalget har fastlagt årets ture som følger:
1. Kr. Himmelfartstur 30. maj til 2. juni. Bisserup og Femø

2. Gummibådstur 10. august.
Lokalområdet - ca. 1 times sejlads fra Kalvehave til læ kyst.
3. Høstturen 24. til 25. august.
Stubbekøbing.
4. Stege 21. til 22. september.
Ølsmagning Bryghuset Møn
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde blev fremlagt. Forventet driftsresultat ca. kr. 11.000.
b. Opkrævning af kontingent, status Pt. ca. kr. 53.000 indkommet mod forventet budget
på kr. 65.000. Bestyrelsen arbejder med de 8 restanter.
c. Nøglebrikker. H. C. Petersen har afleveret nøglebrik og fået depositum retur.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. Ansøgninger om tilskud – status er intet nyt.
Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Orientering fra Havneudvalgsmøde afholdt 27. marts 2019. Det tildelte rammebeløb kan
bruges til nærmere definerede områder, så som sikkerhed i havnen, forskønnelse af havnens
bygninger, forskønnelse af de grønne arealer med blomsterkummer og beplantning, mindre
opstilling af inventar såsom legepladser, grillhytter, shelters, små campinghytter,
saunavogne og meget andet. Udgangspunktet er, at pengene skal investeres i
infrastruktur/projekter, der ikke genererer en større afledt drift. Kalvehave havn har fået kr.
53.795 i 2019. Havneudvalget arbejder med en prioriteret liste.
b. Takster for 2020 er drøftet i havneudvalg og Havnebestyrelser. Der kan forventes små
reguleringer. Havneudvalget har udarbejdet et oplæg, der behandles på diverse møder i
havnerådets regi og fremsættes for Udvalget for Plan & Teknik den 27. maj og endelig
indsendelse til kommunen den 28. juni.
Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget. Intet nyt
Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Paddleboards forhandles for ca. kr. 2500 pr stk., så fire stk. vil koste ca. kr. 10.000.
Der skal også anskaffes våddragter. Klubben har til børn. Det blev besluttet at
anskaffe to boards og at forsøge at lave en samarbejdsaftale med aktivitsansvarlig for
Skovbo plejehjem. Våddragter til voksne må afvente sponsordonationer eller egen
anskaffelse. Torben kontakter Gitte Tielemann. Jørgen foranstalter to boards indkøbt
sammen med Chris.
b. Vild med Vand - Havnens Dag er 25 maj. Der skal være fem åbne arrangementer for
at få tilskuddet. Muligheder er kapsejlads/rigger-afrigger sejlads, åben båd og evt.
musikarrangementer på sejlklubbens terrasse.
c. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed. Intet hørt.
Ad 8. Aktivitetskalender
a. Søsætning i april. 9 både er på listen 6 april

b. Standerhejsning/Riggersejlads den 27. april
Ad 9. Næste møde: 27 maj kl. 1930 i klubhuset.
Ad 10. Eventuelt
Der efterspørges en drypbakke til Luft-til-luft aggregatet på klubhusets væg. Torben tager sig af det.
Mødet sluttede 2110.

