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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 10.04.2019 

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, Nina Fabrin 

Gæster: Flemming Larsen, Rune Rasmussen 

 

Afbud: Nina, Michael 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 14. marts 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen 

4.  Næste bestyrelsesmøde 7. Maj 

5.  Status medlemssituationen. Hans-

Erik og Jytte orienterer 

Se punkt 14 

6.  Standerhejsning, Henrik orienterer Jytte har revideret indkøbsseddel fra 2018, 
opdaterer denne efter standerhejsning.  
Der eksisterer således en “standard 
indkøbsseddel” til brug ved næste 
standerhejsning 
 

7.  Onsdagssejlads Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk: 
Der udnævnes en tovholder for hver onsdag, 
som står for fordeling af fremmødte sejlere og 
både. Dette kommunikeres via månedsbrevet. 
Jan laver udkast. 
Arrangementet skal bestå af tur og kapsejlads 
med efterfølgende mad og hygge. Vi starter 1. 
maj. 
 

8.  Fredagsgrill Fredagsgrill finder sted når tilstedeværende 
medlemmer tager initiativ og tænder op. 
Arrangementet er således helt uformelt og 
medlemsstyret. 
Klubbens grillkul kan anvendes til fri 
afbenyttelse. 
 

9.  Sponsorarbejde Hans Erik samt en repræsentant fra 
juniorafdelingen deltager i sponserkursus 
afholdt af DSU i Hellerup 11. april. 
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Formålet er i første omgang at søge støtte til tre 
havnepladser samt indkøb af Krabasken. 
 

10.  Havnens dag den 24. august Arrangementet er blevet udvidet med flere nye 
tiltag. Bl.a. Bustransport og store bolde. Hans 
Erik laver tidsskema over aktiviteter. 
 

11.  Pinsetur  Flemming orienterer: 
Klubhus i Veddelev kan lånes lørdag-mandag. 
 

12.  Junior introdag Hvornår 11. maj 2019 - 1 yngling i vandet til 
introdag. 
Markedsføring via foldere, kontakt til avisen, FB 
mm, hvilket Christian og Jan aftaler. 
Juniorafdelingen sørger selv kaffe, te, kiks og 
vand. 
 

13.  E-jolle stævne 27-28/4 status 

Bøjer, flag, bemanding. 

NOR endnu ikke klar. 
Juniorerne er på havnen i forvejen i forbindelse 
med klargøring til introdagen. 
Bemandingen i øvrigt stort set på plads. 
Torben sørger for de nødvendige  flag. 
 

14.  Økonomi v/Jytte Orientering af Jytte. De fleste indbetalinger har 
fundet sted, og budgettet balancerer. Mindre 
restancer ift. ændringer af medlemskab og 
betaling. Hans Erik og Jytte samarbejder om 
dette. 
 

15.  To-do liste v/Jan 
● Fællesdrev 

Minus nyt. Stillingtagen til fællesdrev afventer. 

16.  Klubhus 
● Gulv junior bliver ikke bedre 

Gulvet er ordnet. 

17.  Havnen v/Michael Havnens bestyrelsesmøder ligger 2. onsdag i 
måneden. 
 

18.  Seniorudvalg v/Hans-Erik 
●  

Afsluttet for i år. 

19.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 
● Kommende aktiviteter 

Eksamen afholdt for navigationsholdet - med 
succes. 
VHF eksamen afholdes 11. april. 
 

20.  Informationsudvalg v/Jan Der oprettes en “side” på hjemmesiden med 
Medlemstilbud - annoncering af produkter etc.  
Selvbetjening virker snarest igen, og 
medlemsservice udgår efterfølgende. 
 

21.  Sejlerskolen 
●  

Krabasken endnu ikke afhentet. 
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22.  Kapsejlads v/Torben Torben beslutter startdato, og der indkaldes til 
opstartsmøde. 
 

23.  Formanden Turbøjer udlagt 
 

24.  Eventuelt Henrik A:  
● Der er behov for maling af klubhus. Der 

skal sættes en dato for en arbejdsdag til 
dette. 

● Henrik er inviteret til samarbejdsmøde 
med havnen, DGI og roklubben vedr. 
Stålmand. Idéudveksling omkring, hvilke 
arrangementer klubben i øvrigt kunne 
etablere i samarbejde med DGI. 
Umiddelbare forslag om vinterbaderklub 
og SUP (stand up paddle). 

  
 


