Nordøstjysk Kreds
Bestyrelsesmøde SKYPE d. 2017.03.27 kl.20.00
Deltagere:
Luc Ghysels
Søren Rahbek
Erik Venøbo
Jan Skall Sørensen
Louise Venøbo
Referat jf. dagsorden
Referent: Jan Skall Sørensen
1. Dagsorden
Godkendt
2. Referat sidste møde
Godkendt
3. Økonomi
Samme status som sidste møde
4. Klubinfo
Klubundersøgelse er lagt på dropbox, Jan tilføjer klubber på dokumentet på dropbox, Erik og Søren
mangler stadigt nogle interviews, Luc skal lige finde sine i mail, selv taste eller sende mail til Jan.
5. Egense-sagen
Der er indgivet en sag til ordensudvalget fra berørte medlemmer.
6. Anne-sagen
Sagen nærmer sig sin afslutning, vi sender de sidste dokumenter denne uge.
7. Arrangementer
- Forårskredsmøde 19. april i Aalborg, suppleret med enkelte mini-seminarer for interesserede i
ungdom, kapsejlads & sejlerskoler. Luc checker kalender i AS og laver indbydelse.
Forårsmødet erstatter Nyhedsbrev.
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- Der afholdes Summercamps i Frederikshavn og Aalborg Sejlklub, Søren sender indbydelse til Jan,
for NØJ Hjemmesiden.
- Vi vil have WindKids konceptet genoplivet, startende med Frederikshavn Sejlklub
- Nordjysk Mesterskab, der findes en gruppe Aalborg Sejlere som har holdt traditionen i hævd, om
end for en lille lukket kreds. Vi prøver at hjælpe arrangementet ud over Aalborg bygrænse,
eventuelt NØJ støtte til arrangementet.
- Aalborg regatta er desværre ikke så interessant for sejlbåde grundet speedbådssejlads.
- Tilbud om foredrag ved Erik/Luc: annonceres på medlemsmødet i april- hvis nogen klubber slår til
tager Erik sig af opgaven i foråret.
8. Hjemmesideopgradering
Louises ven på hold, Jan prøver med Lasse i første omgang for de mest nødvendige ændringer, så
må vi lave en større opgradering næste vinter.
9. Kapsejlads
Kapsejladsgrej: opdateret liste laves af Luc/Erik. Der mangler effekter som Erik efterlyser i Egense
Sejlkub. Luc indkøber manglende net til 1 bøje.
Erik foreslår genoptaget vintertræning i Hadsund fra næste vinter.
10. Eventuelt:
Luc foreslår rev. Af vedtægter- oplæg til næste møde.
Næste møde:
2017.04.11 kl. 20.00 på SKYPE
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