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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 07.04.2015 

Mødested: Klubhuset  - efter klubaftenen 

Deltagere: Torben Hansen, Michael Christiansen, Leif Svanborg, Bent Bagger – 
Sørensen, , Peter Hvidberg, Søren Christensen,  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Torben Mansberg, Flemming Dalum 

Afbud:  Per Dalsgaard 

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat:  Godkendt 

2.   Rapportering: 
 

 

   

 Generelt v. Søren  
 

a. Indkøb af klubstandere. 
b. Rengøring af klubhuset.  

 

 
a. Søren redegjorde for 

at der er indkøbt 6 
klubstandere til en 
pris der ligger på 
linje med det 
seneste indkøb fra 
et polsk firma. 
(standerne er nu -  
den 12 april -  
leveret og ligger i 
klubhuset) 

b. Der opsættes en 
liste (Søren) i 
klubhuset som man 
kan skive sig på, 
hvis man ønsker at 
stå for rengøring af 
klubhuset. Det bliver 
for en måned ad 
gangen frem til 
standernedhalingen i 
oktober, hvor 
seniorholdet igen 
tager over. 
Juniorafdelingen 
skal selv sørge for 
renholdelse af 
juniorafdelingen ( 
incl. bad og toiletter i 
juniorafdelingen). 
Listen kommer op 
snarest og Søren 
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nævner det i 
forbindelse med 
standerhejsningen 
den 25. april.    
 

  
Økonomi v/ Bent 

 
Bent orienterede mundtligt 
om situationen. 
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Rapportering fra udvalg 
 

 

  

Kapsejlads v. Torben H. 
I 

Torben fortalte om 
opstartmødet for kapsejlads 
den 15. april kl. 19. 

Junior v. Peter 
  

 
Peter planlægger første sejlads 
med juniorerne den 5. maj. Peter 
oplyste i samme forbindelse at 
juniorafdelingen vil stille op med 
samme bidrag som sidst til 
havnens dag. 

Senior udvalg: Flemming Dalum  
 
 

Intet nyt. 

 Sponsor udvalg: Michael 
 

Det drøftedes på forslag fra 
Michael, at holde et sponsor -
arrangement .Det blev nævnt,  at 
det kunne være en god ide at lave 
noget tilsvarende som da vi 
indbød sponsorerne til dåb af RIB 
båden i 2012. Hvis vi således 
indbyder både Handelsbanken, 
Tuborgfonden og Sjællandske 
medier som alle støttede sidst, 
kunne begrundelsen være den, at 
sponsorerne alle får en opdatering 
på hvordan det går. Særlig 
Sjællandske medier er interessant 
fordi de ejer Frederiksborg 
Amtsavis og vi derigennem kan få 
medieomtale. 
Der var tilslutning til at arbejde 
videre med at arrangere en 
sponsorevent. Peter og Michael 
går videre med planlægning heraf. 

Informations udvalg: ( Leif) 
 

Intet nyt 

Aktivitet & fest udvalg ( Torben M.) 
. 

Som tidligere besluttet går 
pinseturen til Holbæk Marina. 
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Torben nævnte, at det kunne 
være en ide, at invitere Hundested 
sejlklub med. Det var der 
tilslutning til. Torben tager kontakt 
til Hundested. 
 

Klubhus v. (Per) Intet nyt – se dog ovenfor vedr. 
rengøring. 

 
 

 

Hovmesteren v. (Flemming)  
 
 

Vedr. standerhejsning: 
Bestyrelsen møder kl. 9 (Peter 
afbud). 
Flemming står for indkøb og 
sætter os andre i arbejde! 
 

  

5 
 

Havnen:  

Nyt fra Havnen v. Leif 
 

Morten Grove og Leif blev på 
havnens generalforsamling valgt 
til havnebestyrelsen. 

6 Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19.  
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Eventuelt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


