Referat
Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund torsdag den 8. november 2018 kl. 1900. Mødet
blev holdt hos Tove.
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. 8 november fremlægges
c. Medlemsliste gennemgås og rettes til jf. nye vedtægter
d. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Status på projekter på havnens område
i. Beplantning
ii. Opstilling af overnatningstønder
iii. FLID-messe 28. november
b. Besøgstal til og med 30. september (hvis de er modtaget)
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status på Maling af klubhus og skift af tag over terrasse
b. Workeshop ”Vild med Vand” 13. november
c. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed
8. Aktivitetskalender
a. Julefrokost 1. december
b. Tirsdagstræf 8. januar
9. Næste møde 9. januar
10. Eventuelt (Alle)

Referat:
Fraværende: Ib Jensen
Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
Ad 2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer): Brev fra Vordingborg
kommune vedr., at man ikke må bruge Helium balloner i Vordingborg Kommune (forurening af
miljøet). Desuden brev fra Skovbo, hvor de trækker sig mht. gymnastik i klubhuset i vinter. Der
vil dog komme en del aktivitet på havnen i den kommende sommer fra deres side.
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

a. Kassekladde fremlægges: Der er pt et driftsresultat på godt 6.200,- kr.
b. Regnskab pr. 8 november fremlægges: Ingen bemærkninger
c. Medlemsliste gennemgås og rettes til jf. nye vedtægter: Iht. nettoprisindeks er
kontingent steger med 10 kr. for bådejere og 5 kr. for øvrige
d. Nøgler: Der er udleveret 3 nøgler yderligere. en nøgle er afleveret, en ønsker ikke
depositum retur.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige):
Intet.
Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen
a. Status på projekter på havnens område
i Beplantning: Der er plantet hæk og lavet el og vand standere. Desuden er
der klar til plantning af pilehegn til foråret
ii Opstilling af overnatningstønder: Der er tilbagemeldinger mht. ønske om
placering af disse og forslag går på, at de placeres på græs ved
vinterbadeplads (vestsiden af havnen). Kommunen er ved at lave en folder
om havnene i kommunen til udlevering til tilflyttere. Denne har været i
høring, og der er svaret med diverse tilføjelser mm.
iii FLID-messe 28. november: Jørgen Rasmussen deltager.
b. Besøgstal til og med 30. september (hvis de er modtaget): Er endnu ikke modtaget.
Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget: Ikke noget nyt.
Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status på Maling af klubhus og skift af tag over terrasse: Projekt er
afsluttet og tak til alle der har ydet. Budget på dette er holdt. Ca. 10.000,kr. alt i alt.
b. Workeshop ”Vild med Vand” 13. november: Jørgen deltager på mødet i
Køge den dag:
c. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed: Jørgen har haft
kontakt med dem, og de virker interesserede i at komme ned og deltage i
aktivitet ifm. deres idræts/aktivitetstimer. Opfølgende møde kommer
snarest.
Ad 8. Aktivitetskalender
a. Julefrokost 1. december: Tilmelding er åben.
b. Tirsdagstræf 8. januar: Program følger
Ad 9. Næste møde 9. januar:
Ad 10. Eventuelt (Alle): Intet blev behandlet. Torben roste kaffen og sagde tak for varmt
husly.

