Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. Juni 2016
kl.16.00 i sejlklubbens klubhus
Mødt: CC, JJ, TR, PFP, PJ, OB, TR, KK, OP
Afbud fra: PF, TL, OS

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. maj
Ingen bemærkninger – godkendt
2. Bemanding af salgsbod og indkøb af drikkevarer mv. til Skt. Hans
TL + CC passer bod – OS køber vand og vin – CC sørger for Øl fra Pernille
3. Havnemuseets medvirken ved TV2 på Tour den 9.-10. juli. Ideer efterlyses
Havnemuseet medvirker – CC bestiller 25 gule trøjer med vores log, til
medhjælperne – CC har ca 200 gule ænder, som nummereres og hænges
op midt over havnebasenet, når de slippes løs i vandet er det tanken at
dem der har lyst, skal svømme ud efter nogle, der vil blive udtrukket nogle
numre foran museet (sponsorerede gaver) hvor gevinsterne udleveres.
4. Formanden foreslår, at vi undlader at deltage i havnefestoptoget i år
Vi deltager ikke i årets havnefestoptog
5. Olaf sidder i et mentor forum, hvor man appellerer til folk med unikke ideer,
at møde op til et borgermøder i September. Der er en pulje på 85.000 kr. til
realisering eller hjælp til en eller flere unikke ideer.
Ole P., Ole Svendsen og Olaf har deltaget i et formøde, hvor der blev
informeret om projektet. De tre herrer vil på møde give en nærmere
orienteering.

Olaf orienterede om betingelserne for deltagelse og indsendelse af forslag
– JJ foreslog at vi kom med et forslag om en ”Signalmast” på trekanten –
der arbejdes videre med ideen.

6. Olaf, John og Tage vil på mødet orientere om samarbejdet med Bureauleder
Dorte Marie Høgsted på turistbureaet. Der er forhandlet en "salgspakke",
hvor turistbureaet tager sig af det praktiske.

Til efterretning – er sendt til ældresagen - der bør sendes ud til flere.
7. Hvor skal studieturen gå hen i år ?

Studietur til Æbeltoft – TR finder dato mm i september – gerne en lørdag
8. Albatros, besøg af skoleskibet
– vi venter til næste møde, hvor vi vil fastlægge datoerne for næste års
arrangementer på røgepladsen, og sende vort udkast til handelsforening
m.fl. – Røgepladsen åbner næste år PINSELØRDAG.
9. Evt.

– bemanding til den 18/6 se skema (vedhæftet mailen)
– Oplevelsesmesse i brev fremsendt fra Viggo Frandsen – vi bør svare –
sendes til alle
–JJ sender medlemsliste – d.d. 259 medlemmer – nyhedsbreve udsendes
til alle – men uden teksten ”KÆRE MEDLEM”
–Der bør søges midler til museet fra Y’s men og ved Bent Orla Jørgensen
(Vognmandsruten) – iflg. Besætningen på Pia Bang

