Refr. af best.møde den 18. marts 2021.

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 18. februar.
Godkendt.
Ad 2: Generalforsamling 2021 (herunder også standerhejsning og om evt. udsættelse).
Sidste aftaler om personvalg indgået. Vi er klar til genf. hvis muligt. Der er enighed om at afvente
næste uges pressemøde, som sikkert vil være afgørende for, om vi må afvikle de 2 arrangementer.
Vi taler sammen i løbet af dagen umiddelbart efter pressemødet. En mulig udsættelse er nok det
mest sandsynlige lige nu.
Ad 3: Mastekransagen (herunder drøftelse af skrivelse fra Arthur Andersen. Skal vi reagere på
den?).
Efter endt snak enighed om at fremsende brev til A.A. med alternative forslag. Der gøres
opmærksom på, at forslagene gælder alle operationer, som udføres af A.A.
Ad 4: Mentorordning (fra sidste møde). Vi sende forespørgsel til medlemmerne, da vi har brug for
at vide, om der er flere medlemmer, som vil melde sig, end de 2 vi har pt. Sammen med forespørgslen udsendes beskrivelse vedr. vores opfattelse af en mentors virke. Efter tilbagemeldinger tager vi
endelig beslutning.
Ad 5: Opgaver i klubben (fra sidste møde).
Vores opmærksomhed er størst i.f.m. modtagelsen af nye medlemmer. Vi afventer reaktioner på
mentoropfordringen.
Ad 6: Maling af klubhuset. De mange blæner samt en del vinduesrammer skal behandles og males.
Vi venter på bedre tider – corona- og vejrmæssigt, og vil derefter tage stilling til en arbejdslørdag,
når bådene er kommet i vandet.
Ad 7: Jeres forslag.
Steffen:
* Stativer uden mærkning fjernes af havnemesteren 10. maj. Gælder også umærkede master.
Besked herom udsendes til medlemmerne.
* Uddeling af økonomioversigt.
* Merchandise: Der udsendes besked til medlemmer vedr. fremgangsmåde ved bestilling.
* Fastliggerne venter nu på svar fra Horsens Kommune vedr. advokatudtalelse om deres sag.
Brian:
* Spørger til standerbeholdningen. Den er under kontrol.
Jens:
*
* Ingen bemærkninger.

Finn:
* Spørgsmål om højtryksrenseren. Den er stadig i stykker og vil ikke umiddelbart blive repareret.
Besked til medlemmerne om selv at medbringe en højtryksrenser fremover. Der er tilsyneladende
forskel på behandling af grejet, hvis det er ens eget.
Steen (sammen med Finn):
* Om medlemskab af Danske Tursejlere. Bestyrelsen fremlægger forslag herom på næste
generalforsamling.
Ad 8: Næste møde.
Torsdag den 15. april kl. 18.00
Ad 9: Evt.
Herunder snak om repr. af mastehuset.
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