Referat af Føtimå den 3.2.2015.
Deltagere: Sebastian, Anders, Lars Peter,Thomas, Ole, Vagn, Bo, Eddie.
Indkøb Sup-udstyr: Bo fremlagde sin markedsundersøgelse omhandlende
Sup-udstyr og det blev besluttet at handle med Loftsails.
Loftsails var en smule dyrere end Bic, men Vagn lovede udsøgt service, samt
gratis levering og det blev vurderet at Loftsails tilbud hermed var det mest
attraktive.
Samlet økonomi lige over det budgetterede men det blev besluttet at
acceptere Loftsails tilbud.
Der indkøbes 5 sæt således at vi kan have 4 elever + instruktør på vandet
samtidig.
Levering medio april.
Tak til Bo for veludført arbejde.
Tilmelding Surf og SUP instruktørkurser:
Bo og Jacob tilmelder og koordinerer tilmeldinger til Surf og SUP kurser.
Deltagere står i referat fra sidste møde.
Bo og Jacob prøver at se om der kan være rabat eller anden form for goodwill
ved samlet tilmelding.
Sikkerhed:
Vores samlede skabelon til sikkerhedsforanstaltninger når folk sejler i klubben
skal diskuteres og besluttes og endelig lægges op på hjemmesiden.
Vi aftalte at når folk har været på instruktørkurser så laver vi sikkerhedsregler,
vi venter således at folk kan spørge på kursus og tage guldkorn med fra
undervisere i den endelige udformning.
Økonomi:
Vores budget som er sendt til sejlklubben er blevet accepteret.
Dette er super godt (og tak til dem som har fundet vores budgetforslag
fornuftigt) fordi vi nu ved hvilke økonomiske rammer vi har at arbejde under.
Det er et signal fra sejlklubben om, at de tror på vores planer for mere
aktivitet i klubben fremadrettet og det er da fedt.
Havnedag og Marbelhead:
Havnedag er den 20. 6.2015 og Marbelhead (kapsejlads for kølbåde) er den
19.6-21.6.
Vi talte om på mødet at vi meget gerne vil sende det signal til sejlklubben at vi
er glade for deres opbakning mht. budget og derfor gerne vil hjælpe med det
vi kan når Marbelhead skal afholdes.

Vi blev enige om at vi stiller med minimum 5 mand til Marbelhead alle 3 dage
og at vi godt kan afholde en fornuftig havnedag den 20.6 baseret på hjælp fra
øvrige medlemmer.
Jeg underretter sejlklubbens formand om at vi er klar med 5 mand og
forventer så at han fortæller os hvad vi skal lave.
Vores egen havnedag planlægger vi i detaljer på et senere møde.
Fremtidig benyttelse af havnebassin:
Vi har kontaktet havnefoged og fortalt ham at vi gerne vil tænkes ind i
fremtidig plan for benyttelse af havnebassin.
På et af de senere mødes skal vi have lavet et udvalg som deltager i møder
omkring havnebassins udvikling.
Aktiviteter i kommende sæson:
Thomas havde lavet en list over de aktiviteter som der har været i klubben
tidligere og havde derudover ideer til nye tiltag.
Aktiviteter blev gennemgået og vi blev enige om at sætte dem ind i vores
kalender i hjemmeside.
Lycraoverdel til instruktører:
Vi blev enige om at der skal anskaffes nogle letgenkendeligt overdele til
instruktører.
Der behøver ikke komme tryk.
Vagn ville gerne undersøge pris.
Hvis jeg har glemt noget så bare skriv på FB.
Ellers vil jeg afslutte med at sige tak for godt møde.
Det er en fornøjelse at se at forberedelserne til næste sæson er kommet så
langt.

