
Referat, Årsmøde J70 – Thurø Sejlklub d 26.11.2018

1. Velkomst
Henrik Buchvald bød velkommen til de 20 fremmødte deltagere

2. Årsrapport,
Torben Strange Pedersen læste årsrapporten højt. Der var udelukkende positive tilkendegivelser fra
mødedeltagerne. Rapporten bliver lagt på klubbens hj. side.

3. Regnskab2018 og budget 2019
Regnskabet for 2018: Der forventes et mindre overskud på regnskab 2018
Bugtet 2019  Der budgetteres med indtægter på niveau som i 2018.
Generelt forventes at afdelingen går ud af a2019 med et lille overskud.
2019 skal benyttes til at sikre, en begyndende udskiftning af sejl til bådene

4. Valg af J70 udvalg:
       Formand: Henrik Buchvald.
       Medlemmer:
       Torben Strange, Morten Lohse, Bjerne Sørensen (rep. I bestyrelsen)  Henrik Sørensen,  Henrik Meyer,
Mai Lak.

5. Ordet frit ideer m.m, til udvalget.
Bedre procedure omkring brug af bådene. Opsamling på de gamle procedure, med fokus på sejl eftersyn.
Udvalget, vil i 2019, arbejde mere med  bredde i brug af bådene.
At få fat i ungdomssejlerne ved at invitere dem med om torsdagen , ide om at afholde nogle camps for
ungdomsafdelingen, vor der sejes J70. Opmærksomhed på pigesejlerne, så de får mere hjælp så de oplever
det er trygt at sejle I bådene
I forhold til Torsdags fleet, ønskes en fast dommer. At få nye sejlere ind i fleetsejlads.
Miljøet kan nemt  blive for lukket, men man kan evt. ved at blande holdene mere få åbnet o for nye sejlere
om torsdagen.  Ligasejlerne skal stå for at sprede viden nogle gange over sæsonen ud på bådene. Sejl og
studèr opfordres til at deltage.
Forslag om at udvide Tune up – stævnet med dag så der kan komme nogen udefra. Evt. Kap den første dag
og træning den anden.
.Pladsproblematikken opbevaring)skal vendes i udvalget.
Lave nogle ”Best praksis” videos, Tune up stævnet i pressen. Evt nedsætte en Pr. Gruppe?, huske sponsor
infobrev.
At udvalget Fordeler opgaver til andre end udvalget selv.

6. Evt:
Der er en forespørgsel om udlejning af bådene fra DK -Sejlsport. Udvalget afventer at
Indgå en aftale og vil bede bestyrelsen om at være med på sidelinjen i den proces for
at sikre et sådan initiativ en forankring i klubben.
Udvalget arbejder med at nedbringe selvrisikoen på brug af bådene her primært sejl.




