Bestyrelsesmøde i ”Isfuglen” d 21. maj 2019 på Kanalkroen
Deltagere: Per F. Møller, Per B. Hansen, Niels C. Hansen, Svend Erik Albrechtsen og Lisbet Holm

1: Status fra kasseren
Medlemstallet pr dags dato er 459 medlemmer. Vi gennemgår tillige klubbens finanser.
2: Evt udvidelse /ønsket ombygningsprojekt
Der har været udskiftning i havnens ledelse og der er en ny havnedirektør på vej – vi forventer et uændret
godt samarbejde med havnen og den kommende direktør. Når skitse til evt. ønsket ombygning er
rentegnet vil havnen blive forelagt vore tanker og ønsker
3: Medlemssystem mm
Vi vil genoptage undersøgelse af et it-styret medlemssystem, fx Conventus som vi tidligere har kigget lidt
på. Det er forholdsvis tidkrævende at være kasserer og jo flere medlemmer, jo mere tidskrævende ….
Et godt låse- og adgangssystem er også på ønskelisten – gerne med statistik måling på anvendelsen af vore
faciliteter. Punktet kommer på undersøgelseslisten
Nuværende adgangskode skiftes pr. 1/6 med besked via mail og FB d 31/5
4: Hjertestarter/sikkerhedskursus
Der vil blive arrangeret et kursus i september inden sæsonstart. Per M er primusmotor
5: Karrebæk Triatlon
Jens Fladberg har ”søgt” hjælpere til Karrebæk Tri som afholdes d 1/6. Vi skulle gerne stille med 40 ”mand”
og status er p.t at kun ca 20 medlemmer har tilbudt at hjælpe. Vi håber at vi kan stille med det ønskede
antal og derved tjene en fin indtægt til klubben
6: Bænk ved omklædningen
Flere har efterspurgt en bænk på langsiden af omklædningen. God idé og perfekt placering med udsigt til
vandet J Produktion sættes i værk af ”De gæve gutter”
7: Andet/eventuelt
Måneskinsbadningen er blevet et tilløbsstykke og der vil i den kommende sæson blive afsat et rammebeløb
som eventudvalget kan disponere over
Styring af sauna via censor drøftes og der vil blive kigget på mulighederne

Tak for et godt bestyrelsesmøde J
Som referent/sekretær Lisbet Holm

