Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund mandag den 17. februar 2020 kl. 1900 hos
Tove.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Opfølgning på betalinger kontingent 2020
c. Nøgler
4. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Endelig dagsorden til Generalforsamling den 28. februar 2020
b. Revideret regnskab
c. Valg til bestyrelsen
d. Indberetning til DS
e. Udvalgsliste
5. Aktivitetskalender
a. Gule ærter den 28. februar
b. Generalforsamling den 28. februar
6. Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde 5. marts
7. Eventuelt (Alle)

Referat:
Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand). Formanden bød velkommen. Dagsordenen
blev suppleret med Pkt. 2 e og f. Ellers blev dagsordenen fastholdt.
Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse
a) Mail fra DS med invitation til Workshop 27 FEB, m.h.p at fremme vild med vand-dagen
13 juni. Der vil måske også være initiativ fra Sejl-sikkert. Jørgen deltager.
b) Grundejerforeningen har ansøgt om at låne klubhuset 8 Maj til deres generalforsamling.
Jørgen svarer
c) DS afholdt møde 5 FEB i Snekken for at fremme Kredsenes betydning og aktiviteter.
Jørgen deltog og gav tilbagemelding. Mange emner blev vendt. DS har anerkendt Esejlsport som en del af DS og vil udarbejde en E-sportspakke til klubber. Forslag om at
kredsens ansvar fremover kunne blive, at koordinerer tursejlads for kredsens
medlemmer. Der nedsættes et tursejlerudvalg med frivilliges arbejdskraft.
d) Regionalt møde med FLID. (275 havne er med). Sejlklubben var ikke repræsenteret,
men vi har modtaget Power Point pakken. Nye regler for bundmaling, fra sæsonen 2021.
Strandbeskyttelseslinien ophæves i Vordingborgs mindre havne, de store havne var i

forvejen fritaget incl. Kalvehave. Standardkontrakter ved udlejning af husbåde stilles til
rådighed af FLID. Sikker-Havn udvalget (Flid) udpeger og uddanner risikokonsulenter,
som stilles til rådighed for medlemshavnene. Havmiljøvogtere får fremover tilsendt
materiale til havnen, som udleverer til den enkelte Vogter.
e) Legeplads. Jørgen gennemgik havneudvalgets forslag til en legeplads på havnen.
Bestyrelsen bakker op om havneudvalgets projekt. Formanden vil orientere
medlemmerne på generalforsamlingen.
f) Gourmetspisning. Bestyrelsen er enig om at indlede en dialog med Kalvehave Virke om
at gennemføre det første arrangement som en prøve. Jørgen udarbejder svar.
g) Gitte fra Aktivitetscenter Skovbo vil gerne leje halvdelen af masteskuret i
sommerperioden til opbevaring af dragter og paddleboards. Sejlklubben foranstalter den
nødvendige indretning. Prisen fastsættes eksempelvis til kr. 1000 for sæson Maj- Okt.
Torben tager kontakt til Gitte.
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde blev fremlagt for 2020. Periodens resultat blev forventeligt kr. 21.511,
hvilket er fint. Der var ingen bemærkninger.
b. Opfølgning på betalinger kontingent 2020. Der mangler 40 indbetalinger. Torben og
Tove tager fat på at rykke ret efter generalforsamlingen.
c. Nøgler. Ingen bevægelser.
Ad 4 Indkomne punkter til dagsorden:
a. Endelig dagsorden til Generalforsamling den 28. februar 2020. Der er ikke kommet
forslag. Derfor udsendes udkast til dagsorden som endelig dagsorden
b. Revideret regnskab. Der foreligger et revideret regnskab, som udsendes med endelig
dagsorden.
c. Valg til bestyrelsen. Torben træder ud af bestyrelsen og der vælges en erstatning på
generalforsamlingen for et år.
d. Indberetning til DS. Der indberettes i forhold til de gennemførte indbetalinger, og der
følges op med en supplerende indberetning efter rykkerunden. Torben iværksætter.
e. Udvalgsliste jf. bilag skal genvælges.
Ad 5. Aktivitetskalender
a. Gule ærter den 28. februar
b. Generalforsamling den 28. februar
Ad 6. Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde 5. marts
Ad 7. Eventuelt (Alle)
Der var intet yderligere. Formanden lukkede mødet kl. 2045.

Bilag udvisende udvalg sæsonen 2019-2020
Ungdomsudvalg: Chris Jensen

Kølbådsudvalg: Jørgen Rasmussen, Birger Andersen, Henning Holst.
Turudvalg: Birger Andersen, Dan Larsen, Torben Larsen.
Festudvalg: Dan Larsen, Tove, Aase, Berit, Karen, Birgit og Gitte.
Op/isætningsudvalg: Jørgen Rasmussen, Dan Larsen, Tove Larsen, Ib Jensen.
Miljø og sikkerhedsudvalg: Torben Larsen (formand), Dan Larsen, Michael Larsen og Henri Nielsen.
Tirsdagstræf: Birger Andersen
Havnens Dag:
Plakater: Thomas Finke
Musik: Lemmy Kryger
Sejlads med småbåde: ledig
Sejl- og motorbådsture: Ib Jensen
Klubhus: Tove Larsen og Jytte Jensen
Stande: Jørgen Rasmussen

