Referat fra BS. Kig på det. Især omkring vinterplads emnen.
Referat
Kalvø Vikingeskibslag
Bestyrelsesmøde afholdte den. 2 december 2017
Hos Sissel Kondrup
Tilstede: Sissel, Thomas, Anders, Johan, Brad
Ikke tilstede: Karl, Anne, Mette, Maj
Dagsorden:
1.Siden sidst
2.Vinterplads udvalgets arbejde
3.Dagsorden til GF
4.Lyskost
5.Undersøgelsen ang.: togter
6.Evt.
1.Siden sidst
-Økonomi ser fornuftig ud. Tilbagebetaling af lån fortsætter og afslutter i 2018.
-Tilbud fra Bjørns bofælleskab om at lægge huset i Fredericia til GF for en weekend på Kalvø, tages
videre til Husets forening. Klart økonomiske fordel: ca. 13000dkk.
-Merchandise er næsten udsolgt. Opgørelsen på vej.
-Anders kigger på forsikrings police ift. hvad den dækker i tilfælde af at Imme river løs igen og skader
både, badebro, osv.
-Sissel og Brad er gået i gang med at undersøge alternativer til kraning med skaks.
-Mattias har kontaktet manden som hjælp slæb Imme på plads efter hun rev løs og har erstattet hans
propeller. Han har fået penge fra kasser (ca. 980dkk).
2.Vinterplads udvalgets arbejde
Anne E. og Kasper S. tog til Ribe for at snakke med folk fra Husets forening. Det peger på at husets
formål ligner mere et timeshare sommerhus end et hus for skibslag som også bruges som sommerhus.
Ydereligere er der bekymringer om huset fremtid pga. ny vedtægt som gør det muligt at huset bliver sat
til salg. Faren for at miste brugsret er ikke akut, men bekymrende. Udvalgets forslag skal ind i
Lyskosten og drøftes til GF.
Bestyrelsen mener vi skal arbejde for at forbedre forhold med husets forening via gode kommunikation
og bedre deltagelse i husets drøftelse, vedligholdelse, osv. Evt. kunne skibslag købe en andel for at
være mere aktive i husets velvære.
3.Dagsorden til GF
1. Formandens beretning
2. Regnskab
3. Medlemsstatistikken
4. Forslag fra vinterplads udvalget
5. Sovskanden

6. Snaps konkurrence
7. Evt.
Praktiske:
-Anders tager projektør med
-Johan får indkøbslist fra Tim
-Lyskost indkaldelse
-Spørger Inez om hun gider at tage dirigent chancen
4:Lyskosten
Er næsten indtastet. Karen følger op og hjælper Inez færdiggøre det så den kan udsendes inden for en
uge.
5.Undersøgelsen ang.: togter
Brad sender spørgsmålskema ud sammen med Lyskosten for at finde ud hvad medlemmer mener om f.
eks. Mosgård, hvordan vi kan bedre planlægge togter efter medlemmernes behøv, interesser.
6.Evt.
a.Snak om potentielle krise med medlemmernes mindre robust deltagelse i skibslagets aktiviteter.
Tordenskjold soldaters metafor brugt på at beskrive deltagelse i bl.a. ophal.
Om vi skal være bedre til at invitere venner med. Ja. Men der blev drøftet bekymring omkring at
komprimere forenings dynamik med ikke egnet medlemmer. Diskussion ikke færdig.
b.Hvad med en motor? En påhængsmotor som kunne bruges til at tage på tur for eks. En weekend med
en besætning på 12.
Generelt ikke lyst til det fra flere i bs.
Referent: BA

