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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 04.08.2015 

Mødested: Klubhuset   

Deltagere: Michael Christiansen, Søren Christensen,Torben Hansen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

   

Afbud:   Per Dalsgaard, Flemming Dalum, Leif Svanborg,Bent Bagger Sørensen, Peter 
Hvidberg. Torben Mandsberg. 

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 2. juni 
2015:  

godkendt 

2.   Rapportering: 
 

 

   

 Generelt v. Søren  
 
 
1.Tilbud fra Lars Skafte om 
undervisningsmateriale i maritime begreber. Pris 
900 kr. årligt. Sejlerskolen har fået materialet 
stillet gratis til rådighed i år. Skal vi købe 
det?(undervisningsmaterialet fremsendes i en 
separat mail). 
 
2.Vild med vand projektet. Siden sidste møde har 
jeg fået oplyst at havnens bestyrelse ikke mener 
at have resurser til at gå ind i projektet. Skal vi 
tage dette til efterretning eller alligevel forsøge et 
samarbejde med havnen om en ansøgning om 
støtte?  ( Leif ?) Vibeke Dalum har tilbudt at 
hjælpe til med baggrund i hendes ekspertise som 
tidligere ansat i Friluftsrådet ! 
 
3.Opdatering af hjemmesiden med fremtidige 
arrangementer. 
 
 
. 

 

 
1.Der spørges lidt mere 
ind hertil i sejlerskolen, 
juniorafdelingen, og hos 
kapsejlerne. 
2.Drøftedes. 
3. Udsættes  

. 
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3 Økonomi v/ Bent 
Halvårsregnskabet. Er tidligere udsendt! 
Overskuddet er p.t. på 78.638 kr. dette beløb skal 
dog reduceres med afskrivninger på i alt 43.910 
kr. 

1. Beslutning om hvordan vi forholder os til 
de medlemmer der stadig ikke har betalt 
deres kontingent. 

2. Procedure for nye medlemmer og måske 
helt generelt for medlemsadministrationen. 

1. Vi henholder os til 
vedtægterne, hviket 
indebærer, at medlemmer 
der ikke har betalt inden 
vedtægtens frist slettes 
som medlemmer af 
sejlklubben og 
havnekontoret orienteres 
herom. 

2. Michael har fra Søren 
modtaget ”Velkomstfolder” 
og ”Vedtægter” i elektronisk 
form. Disse sendes til nye 
medlemmer i forbindelse 
med deres optagelse i 
klubben. Michael bistår p.t. 
Bent med 
medlemsadministrationen. 

Michael har udformet et brev til de 
medlemmer som ikke har e-mail. 
Der var fuld tilslutning til Michaels 
formuleringer i brevet. 
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Rapportering fra udvalg:  

Kapsejlads  
 

Starter onsdag den 5.august. 
Der deltager en sejlmager fra 
North Sails 12. august. –
annonceres på hjemmesiden. 

Junior v. Peter 
  

Starter torsdag den 6. august. 
 

Senior udvalg. 
 
 

Intet nyt. 

 Sponsor udvalg: Michael 
 

Intet nyt. 

Informations udvalg: ( Leif) 
 

Intet nyt. 

Aktivitet & fest udvalg ( Torben M.) 
 

Intet nyt. 
 

Klubhus v.   

 
 

Intet nyt. 

Hovmesteren v.  
 
 

Intet nyt 
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Havnen:  

1.Nyt fra Havnen v. Leif 
 
2.Havnens dag v/ Michael 

1. Intet nyt. 
2. Opslag med program er opsat 
på klubhuset. Michael, Bent,  
Torben og Søren møder kl. 11 
den 15. for at hjælpe med 
afviklingen. 

6 Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.  
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Eventuelt:  
 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


