Referat fra klubhusudvalgsmøde onsdag den 27. maj. 2015
Tilstede ved mødet, Ingrid, Dan, Christian og Kim
Dagorden
1. kort info om opstart af det nye klubhusudvalg
2. præcisering af opgaver
3. opgavefordeling
4. nye opgaver for klubhusudvalg
5. eventuelt
Punkt 1.
Efter Karsten Skousbøll valgt at trække sig som formand for klubhusudvalget, tog formand for BKM
Christian initiativ til et nyt udvalg.
Vi mødtes første gang efter Standerhejsning til et kort møde
PT ser udvalget således ud: Ingrid, Dan, Christian og Kim
Vi blev enige om at formandsskabet skal gå på omgang mellem de respektive formand fra BKM og JSK
JSK i ulige år, altså blev undertegnede Kim valgt til formand i 2015.
Første møde for det nye udvalg blev dateret til den 27. maj
Punkt 2.
Optælling af service
Bekæmpelse af Svale reder
Løbende kontrol af vedligeholdelsesopgaver for klubhus
Hovedrengøring
Andet
Punkt 3.
Gerd og Christian sørger for optælling og indkøb af manglende service
Ingrid og Dan bekæmper Svalereder i sæsonen 2015
Når Klubhusudvalget mødes næste gang, går vi en runde og nedfælder kommende vedligeholdelses
opgaver.
Vi satser på at disse opgaver sammen med hovedrengøring, skal udføres til Havnens arbejdes weekend.
Vi vil på næste møde lave et oplæg til hvilken opgaver vi kunne tænke os at få udført. Alle støre opgaver der
går ud over det der i forvejen er budgetteret for klubhus, skal naturligvis godkendes på de respektive GF i
BKM og JSK

Kim tager kontakt til Karsten Skousbøll om eventuelle glemte opgaver for udvalget.
Punkt 4.
Nye opgaver for klubhusudvalg kunne være social sammenkomst, som foredragsaften, temaaften,
julefrokost eller vinsmagning osv.
Derudover er der fra medlemmernes side ønske om flere aktiviteter på almindelige hverdage og
weekendsaften, indkøb af billardbord blev nævnt.
Efter en tænke pause til næste møde, beslutter vi os for hvilken tiltag vi vil arbejde vider med.
Undertegnede vil gerne være tovholder for disse arrangementer.
Punkt 5.
Vi vil på hjemmesiden og på opslag i klubhuset søge blandt vores medlemmer efter personer der kunne
tænke sig at være med i klubhuseudvalget.
Oplæg til næste møde bliver onsdag den 19. august kl. 19.00
Referat
Kim

