Skandinavisk

ayfarer Sammenslutning

Referat fra Heldags bestyrelsesmøde d. 17/3 2012 hos Poul Ammentorp
Deltagere: Thomas Raun-Petersen, Jesper Nothlev, Fie og John Goltermann, Søren Svarre, Hanne Voss,
Bjarne Manstrup, Poul Ammentorp
Fraværende: Hans Dieter Lützenkirchen

1) Valg af referent

Thomas Raun-Petersen blev valgt.

2) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer fortsætter således
Poul Ammentorp
Formand
John Goltermann

Næstformand
Tursejladssekretær

Fie Goltermann

Kasserer

Hanne Voss

- Rantzausminde

Søren Svarre

Kapsejladssekretær

Thomas Raun-Petersen

Sekretær
- medlemkartotek
- SWS-salg

Heinz Dieter Lützenkirchen - Norge
Jesper Nothlev

- tursejlads
- webmaster

Bjarne Manstrup
3) Godkendelse af referat

Referat af sidste møde. På SKYPE 1/12-2011 blev
godkendt

4) Mødedatoer

-12/6 2012 møde på Skype
- 3/11 2012 heldagsmøde i Fredericia

5) Nyt fra Kassereren

26 mangler at betale kontingent for 2012
Budgettet for 2012 blev gennemgået og revideret. Bl.a.
blev antallet af medlemmer rettet til 300.
Budget for 2012 blev gennemgået og der blev justeret på
en del poster.
Transportstøtte til stævner blev sløjfet og hovedparten af
beløbet blev flyttet til stævneudgifter for 2012, som
disponeres af kapsejladsudvalget.
Der budgetteres med en beløbsramme på 20.000 kr. til
transportstøtte til container med plads til 4-6 joller i
forbindelse med VM i Canada i 2013.

6) Nyt fra kapsejladssekretæren Planerne for 2012 er 3 store stævner + 1 træningssamling
2013 er der WM i Canada hvor formodentlig 2-3 både
deltager
7) Nyt fra Tursejladssekretæren Planerne for 2012 ser således ud:
26+27/5 Gamborg Fjord
9/6
Tærø rundt
6+7/7 Sejlerskole ?
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9-15/7 Rantzausminde. Teltet ønskes opstillet således at
det kan bruges i forbindelse med praktisk sejlads
arrangementet.
4-5/8 Ven (Kontakt til Bo Christensen)
30/7-5/8 Internationalt Rally, Järnavik, Sverige
Der indkøbes nye pæle á 2 meter til Rantzausminde
8) PR aktiviteter

Deltagelse i bådudstillingen i BC med to joller stillet til
disposition af Skovgaard-Mortensen. Standen var
ubemandet, da det kom sent i stand.
Måske deltagelse i bådudstillingen i Fredericia 2013
- Mere videodokumentation ønskes.
- bedre PR for RM. Evt. lokal-tv ?
Ny PR-brochure laves af Hanne Voss
Printes i farver i små oplag.

9) W-nyt

En række emner blev diskuteret:
- flere turberetninger ønskes.
- forslag om årsskrift i A4-format
- nyhedsbreve
- modtag w-nyt på pdf, tages op på generalforsamlingen.

10) Wayfarer.dk

Wayfarer.dk er på facebook.
Vi benytter den seneste version af Joomla.
Jesper laver et lille kursus til Thomas og Poul i at lægge
materiale op på hjemmesiden.

11) Eventuelt

Klasseregler indeholder et forbud mod elektroniske
hjælpemidler. Dette forbud er ikke relevant eller
realistisk at opretholde.
SWS vil arbejde på en dispensation fra gældende regler,
for at få mere erfaring med de nye hjælpemidler:
Startbox, GPS etc…

Efter bestyrelsesmødet blev der afhold et temamøde hvor punkter fra medlemsdebatten på generalforsamlingen 2011 blev gennemgået.
Referat herfra følger snarest.
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