Bestyrelsesmøde 18.11.2015 i Vordingborg.
Afbud: Annette
Følgende emner blev berørt:
Medlemssituationen:
Vi er et medlem mindre end ved generalforsamlingen, og nu er vi:
23 bådejere, 2 æresmedlemmer og 2 passive medlemmer.
I forbindelse med eventuelle ejerskifter på bådene, kan vi håbe på flere medlemmer.
Regnskabet:
Ser godt ud. Som det ser ud nu, har vi et overskud på ca 3.900 mod forventet kr. 1.600 for hele året. Og der skulle
ikke gerne komme flere udgifter i indeværende år.
Det pæne resultat skyldes besparelser på generalforsamling i Fredericia, idet vi ikke betalte for lån af Fredericia
Sejlklubs klublokale. Og vi har ikke haft udgifter på repræsentation.
Vore likvide midler andrager ca kr. 14.000.
Budget for 2016:
Med nuværende kontingent kr. 300 p.a., ser det ud til, at det kan løbe rundt.
Generalforsamling 2016:
Er fastsat til lørdag d.30.1.2016 og bliver et sted på Sjælland, som det ser ud til lige nu.
Der er ikke bådudstilling i Bellacentret i år, så vi er lidt mere frit stillet.
Bestyrelsen arbejder på at finde egnet sted at være og spise, kombineret med mulighed for en oplevelse af en eller
anden art. – Muligheden for en eftermiddagsoplevelse, herefter generalforsamling og en sen frokost har været
debatteret. Fordelen er, at de ”udefra” kommende medlemmer så kan komme hjem i ordentligt tid kunne være
resultatet heraf.
Bestyrelsen tænker kraftigt i de næste 14 dage og håber herefter at kunne melde tid og sted ud.
”Tovholder” er formanden.
Træf 2016:
Klubben blev stiftet i 19.11.2006, så vi har 10 års jubilæum næste år.
Træffet er fastsat til lørdag d. 23/7 2016 + dagen før og efter og bliver i Vordingborg.
Så sørg nu for, at sommertogtet lige vender Vordingborg.
I god forinden skal vi nok udsende et egentligt program/indbydelse.
Træf 2017:
Berørte vi kun flygtigt, men mon ikke vi satser på Sydfyn som vi plejer?
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