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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 14.03.2019 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Christian 

Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen,  

Gæster: Flemming Larsen, Rune Rasmussen 

 

Afbud:  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 21. februar 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

Godkendt 

2.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 

3.  Næste bestyrelsesmøde Onsdag d. 10/4 

4.  Valg af referent Inge 

5.  Præsentation af gæster Velkommen til Rune og Flemming 

6.  Status kontingentopkrævning og 

ændringsønsker. Hans-Erik og 

Jytte orienterer 

Henvendelser fra 4 medlemmer, der har gjort 
indsigelser omkring de nye kontingentsatser- 
medlemskategorier. Dette har medført en del 
korrespondance, fortsat uden opnået enighed. 
Ellers er konverteringen forløbet fint. 
Opkrævning finder sted til d. 1/4, evt. rykker 
udsendes til d.15/4. Denne procedure følges for 
alle medlemmer. 

7.  Standerhejsning Finder sted d.13/4. Mødetid kl. 9.00. 
Brunch: Henrik Andersen udnævnes som 
tovholder. Jytte og Christian tilbyder at købe ind. 

8.  Referat Isefjordkredsen 

DS Generalforsamling/Jan. 

Isefjordkredsen nedlægges i sin nuværende 
form efter generalforsamlingen i DSU, hvilken 
afløses af en løsere organisering af klubberne. 
Isefjordkredsen fortsætter som en pengeløs 
forening. Egenkapitalen udbetales til klubberne i 
forhold til medlemstal 

9.  Gebyrer, fastsættelse og krav til 

medlemskaber 

Jolleleje Optimist, Tera, Feva, Yngling 
fastsættes til 500,-kr gældende for sejlads til 
juniortræning. For yderligere 500,-kr årligt kan 
lån af Yngling finde sted ud over juniortræning 
under forudsætning af udstedt sejlerbevis og 
forældreunderskrift. 
Gebyr ungdom Sejlerskole: Intet ekstra gebyr 
for undervisning. 
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10.  Havnens dag den 24. august Som supplement til aktiviteter beskrevet i referat 
af d.21/2-19 viderebringer Hans Erik et ønske 
om produktion af video til fremvisning på dagen. 
Rune og Inge arbejder videre med denne 
opgave. 
Henrik A. italesætter ønske om kapsejlads med 
kompetente sejlere tæt på havnen. 

11.  Pinsetur Turen går til Veddelev eller Roskilde. Flemming 
L. tilbyder at være tovholder.  

12.  Junior introdag 11. maj 2019 - kl.11.00-15.00. 
Klargøring af følgebåde d.7/4. 
2 ynglinge hentet – 1 i vandet til introdag. 

13.  E-jolle stævne 27-28/4 status 

Bøjer, flag, bemanding. 

Nina og Jan har udarbejdet oversigt over 
opgaver. Flemming L, Torben og Rune tilslutter 
sig arbejdsgruppen. 

14.  Sjælland rundt på indersiden 15-

16. juni 

Juniorafdelingen skal benyttes i forbindelse med 
dette. Aftale med Jørgen Bendtsen er på plads. 

15.  Økonomi v/Jytte Grafisk fremstilling af status. Jytte har ansøgt 
om tilskud. Vi afventer kontingentindbetalinger. 

16.  To-do liste v/Jan 
●  

Til fortsat drøftelse: 
● “Vi sejler om onsdagen” 
● Fremtidigt fællesdrev? 

17.  Klubhus 
●  

Ingen kommentarer 

18.  Havnen v/Michael Godt gang i pladssalget - 21 pladser tilbage. 
Forventning om at indvie Bro 0 til 25 års 
jubilæet. 

19.  Seniorudvalg v/Hans-Erik 
●  

Stadig stor tilslutning - åbent for alle 

20.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 
● Kommende aktiviteter 

Planlagte eksamener til april - kun få aktiviteter 
tilbage inden sommerpausen. 

21.  Informationsudvalg v/Jan Intet nyt. 

22.  Sejlerskolen 
●  

Krabasken er stadig i Vejle - Jan venter på godt 
vejr :-)  

23.  Kapsejlads v/Torben Opstartsmøde i april. 

24.  Formanden  

25.  Eventuelt  
 


