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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 12.04.2016 

Mødested: Klubhuset Kl: 19:00 

Deltagere: Torben Mansberg ,Torben Hansen, Michael Christiansen,  Bent Bagger – 
Sørensen,  Søren Christensen, Per Dalsgaard,Christian Therp 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

 Flemming Dalum, Henrik Andersen 

Afbud:   

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 1. marts 
2016:  

Godkendt 

2.   Rapportering: 
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 Generelt v. Søren  
Webmaster. Som bekendt har Jesper ønsket at 
blive fritaget. Leif Svanborg har accepteret at løse 
opgaven. 
Leif efterspørger i den forbindelse opdatering af 
hjemmesiden vedr.  
Sejlerskolen 
Juniorerne 
Kapsejlads 
 
Referat af generalforsamlingen i 
Isefjordskredsen 
(fremsendes separat) 
 
Sublift 
Jonna og Hans plads 433 har sendt en mail med 
følgende indhold til mig: 
Allerførst tak for det store arbejde bestyrelsen har 
gjort/gør for at vedligeholde og forbedre vores 
havn. 
Vi havde desværre ikke mulighed for at være 
tilstede ved den ordinære generalforsamling, så vi 
har nogle spørgsmål vedrørende bådoptagnings 
maskinen. 

1. Økonomien, hvor stort et beløb skal 
skaffes, hvordan skaffes det. 

2. Hvor store driftsomkostninger forventes 
der 

3. Skal vinterpladsen planeres, og måske 
nyindrettes, Subliften ser ikke ud til at være 
helt så affjedret som en lastbil, og kan jo 
heller ikke som kranbilerne stikke ind over 
andre både. 

4. Kræver systemet nye stativer. 
5. Vil bådoptagning og isætning blive 

skemalagt, eller vil det være fleksibelt som 
i dag. 

6. Er det havnefogederne der skal køre 
maskinen? Vi synes det virker som de i 
forvejen laver et stort arbejde, så har de 
tid. ? 

7. Hvor lang tid vil en optagning tage, er der 
større afhængighed til vejret end i dag. 

8. Er der havne der kan give reference 
vedrørende Sublift. 

 

 

: 
Sejlklubben bør henvise til havnen, som er 
rette myndighed til at svare på de stillede 
spørgsmål. 

 

 
Bestyrelsen udtrykte 
meget stor tilfredshed 
med Leifs beslutning. 
Bestyrelsen kontakter 
sejlerskole, juniorer og 
kapsejlerne for 
opdatering af 
hjemmesiden. 
 
Taget til efterretning. 
 
 
 
 
Vedr. besvarelse af 
spørgsmålene henvises 
til havnen. 
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1. Zoom stævne den 16 – 17. april. 
 
2.Standerhejsning den 30. april. 
 
3.”Vild med Vand”: 
Møde med Vibeke Dalum, Christian Therp, 
John Stenderup, Søren Christensen den 14. 
april kl. 17.  

 
 

1.Christian oplyste  at 
Juniorafdelingen stiller med to 
følgebåde og to voksne til 
bemanding af bådene. Flemming 
Dalum er i klubhuset kl. 8 lørdag 
og søndag og sørger for 
morgenkaffe, samt pølser om 
eftermiddagen efter stævnet. 
Søren møder lørdag formiddag og 
der tages herudover kontakt til 
klubmedlemmer for at sikre at der 
er medlemmer af sejlklubben 
tilstede i klubhuset under stævnet. 
( er senere sket). 

2. Standerhejsning. Søren 
sørger for at indbydelse 
kommer til webmaster og 
Bent til henholdsvis 
hjemmeside og 
 nyhedsbrev  
3. Søren orienterede om 
formålet med mødet som er 
at få et større engagement 
blandt klubbens 
medlemmer i 
klubaktiviteter. 
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Rapportering fra udvalg 
 

 

  

Kapsejlads v. Torben H. 
 

Torben orienterede om at der 
var mødt 10 – 12 op til 
opstartmødet vedr. kapsejlads 
den 7. april. 

Junior v. Christian 
  

Juniorafdelingen har en 
”voksenudfordring” idet der er 
behov for flere voksne som kan 
fungere som trænere og 
instruktører. Der var i bestyrelsen 
enighed om, at vi alle har en 
forpligtigelse til at ”spotte” 
klubmedlemmer som kunne være 
interesseret i at udføre et stykke 
arbejde for juniorafdelingen. 
Juniorafdelingen starter sæsonen 
den 28/4 med klargøring af 
juniorafdelingens både. 
 

Senior udvalg: Flemming Dalum  
 
 

Seniorafdelingen sørger for fælles 
isætning af både den 19. april.  
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 Sponsor udvalg: Michael 
1. Intet nyt. 

 

Informations udvalg:  
1. Intet nyt 
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Aktivitet & fest udvalg ( Henrik Andersen) 
1.Henrik ønsker kort at drøfte ny havnekran og 
exord generalforsamling. 
 
2.Henrik vil kort orientere om mit møde i Sejl 
Sikkert organiationen. 
 
3.Lidt om aktiviteter hen over sommeren. Henrik 
har ikke noget nyt at bidrage med, håber måske 
at andre har. 
Anvendelse af junior stuen. Måske skulle vi drøfte 
om vi kan udnytte vore faciliteter 
bedre/anderledes.  

. 

 
1.Drøftedes kort. Der er forskellige 
holdninger i sejlklubben til spørgsmålet 
om anskaffelse af sublift. Holdningerne 
kan næppe forenes i et fælles 
standpunkt, derfor kommer der ikke en 
anbefaling om nogen bestemt holdning 
fra sejlklubben til spørgsmålet. 
Sejlklubben undlader som følge heraf at 
bruge stemmeretten vedr. vore to 
bådpladser.  
2. Henrik orienterede om sit 
kursus/opstartsmøde i Sejl Sikkert 
organisationen. 
Sejl Sikker er et nyt fremstød der er 
iværksat af Søfartsstyrelsen gennem 
Søsportens sikkerhedsråd og Tryg 
Fonden. Søsportens sikkerhedsråd og 
Trygfonden har indgået et formaliseret 
strategisk partnerskab. 
Målsætningen er at skabe forøget fokus 
på sikkerhedsrelaterede forhold med 
henblik på at reducere antallet af fatale 
ulykker til søs. 
Initiativet omfatter lystsejler, kano- og 
kajakroere, roklubber samt surfere (Vind, 
Kite ). Endvidere fritidsfiskere og 
lystfiskere samt strandjægere. Det vil 
sige alle der på ikke professionel basis 
bevæger sig ved og på vandet. 
Vi fik forevist en dødsfaldsstatistik, der 
siden 2009 viser at der årligt sker mellem 
10 og 18 dødsfald med relation til 
søsportsaktiviteter. Helt specielt var 2015 
et meget positivt år med kun 5 dødsfald. 
Der kan, trods indsats fra søsportens 
sikkerhedsråd, ikke konstateres nogen 
nedadgående tendens. derfor har man 
opprioriteret området og søsat dette 
initiativ. 
Hensigten er, at "ambassadørerne" skal 
søge at skabe fokus og bevidsthed 
omkring sikkerhed, og vi kan til det 
formål få støtte fra et antal uddannede 
instruktører. Et besøg af en instruktør 
koster 750 kr. 
Jeg er foreløbig den eneste fra 
Frederiksværk, men jeg mødte 
repræsentanter fra Frederikssund, Hørby 
Lynæs og Kulhuse, som jeg kan sparre 
med. 
Henrik vil  forsøge at udarbejde en 
aktivitetsplan, men har allerede besluttet 
mig for at sikkerhed til søs vil indgå i 
"underholdningen" på pinseturen. 
Vibeke har oplyst, at aktiviteter under 
Sejl Sikkert ikke kan rummes under Vild 
med Vand. 

2. Drøftedes. 

Klubhus v. (Per)  
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Per orienterede om det 
malerarbejde Lennie har udført og 
Torben Mandsbergs arbejde med 
at flytte (vende) dør i køkkenet. 
Bestyrelsen var meget tilfredse 
med det udførte arbejde. Bænke 
vil blive flyttet udendørs den 14. 
og udtjente bænke borde 
kasseret. 

Hovmesteren v. (Flemming)  
 
 

Vi drøftede Standerhejsningen. 
Søren spørger om Niels og 
Monica også i år vil deltage og 
bage pandekager til brunchen. 
 
Bent sørger for at udskrive en liste 
over klubbens bådejere til brug for 
udlevering af klubstandere ved 
standerhejsningen 
 

  

5 
 

Havnen:  

Nyt fra Havnen v. Michael 
 

Er behandlet ovenfor under punkt 
4. 

6 Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19.  
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Eventuelt:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


