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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 07.03.2017 

Mødested: Klubhuset Kl: 19:00 

Deltagere:  Søren Christensen(SC), Torben Hansen /TH), Bent Bagger-Sørensen (BBS), 
Jytte Larsen (JL), Christian Therp (CT), Jan Leth Svendsen (JLS), Hans Erik 
Ottesen (HEO) 

Udvalgs 
deltager 

 

Afbud:  Michael Christiansen, Henrik Andersen 

Referat Bent Bagger-Sørensen 

REFERAT 
Beskrivelse Beslutning 

1.  Godkendelse af referat: Fra det 
konstituerende møde den 23 februar 2017. 
 

Referat af godkendt  
Formanden bød velkommen til de 
nye medlemmer af bestyrelsen.  

2.  Rapportering generelt v/ Søren 
. Bestyrelsens brunch i forbindelse med 
standerhejsningen den 22 april. Der skal udpeges 
et medlem af bestyrelsen som koordinerer indkøb 
og fordeler opgaver. 
Henrik Andersen har meddelt, at pinseturen går til 
Nykøbing Sj. 
Foreningen af langturs sejlere udlægger bøjer i 
april og skal have hjælp hertil.  
 

Brunch ifm. standerhejsning. Der 
skal være en koordinator. JLS 
påtager sig den opgave. 
Bestyrelsen kommer kl. 9:00 og 
forbereder brunch der er klar kl. 
11:00 og er overstået kl. 13:00  
hvor standerhejsning finder sted. 
 
 
Tursejlerne kommer med to bøjer, 
der udlægges efter vores 
anvisning. Vi skal stille med to 
mand. Tom har meldt sig og JLS 
er også parat til det, men det 
afhænger af tidspunktet. Endnu 
ingen dato, men vi får en uges 
varsel. Vi skal om efteråret samle 
bøjerne op og opbevare dem. 
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3 Økonomi v. Jytte/ Bent 
1. regnskabsrapport. 
2. Indførelse af et rykkergebyr. 
3. Udestående fordringer  
4. Udestående betaling af jolleleje. 
5. Mobile pay. 
 

1. Regnskabsrapporten 
fordelt. Opkrævninger af 
kontingent for alle bort set 
fra juniorerne er sendt ud 1. 
marts med betalingsfrist 15. 
marts.  

2. Det blev vedtaget at 
kontoudtog sendes ud 1. 
april og der gøres 
opmærksom på at der 
opkræves et rykkergebyr 
på krkr.100, hvis 
kontingentet ikke er betalt 
inden midten af april. Hvor 
2. rykker sendes ud. 
Opkrævningerne for junior 
kontingent og jolleleje 
udsendes i maj, når holdet 
er etableret. CT sender 
listen til BBS, der opdaterer 
medlemslisten og JL 
sender opkrævningerne ud.  

 
3. Der er kun to alm. 

Medlemmer og to juniorer 
der stadig skylder 
kontingent for 2016. BBS 
renger til de første og 
koordinerer med CT, 
hvordan juniorerne skal 
håndteres. 

 
4. CT og BBS koordinerer 

hvad der skal gøres mht. 
ikke betalt Jolleleje. 

 
5. JLS nævnte at det med 

beløb betalt med 
MobilePay kunne være 
svært at se, hvem der har 
indbetalt det, og at det 
derfor kun er egnet til 
betalinger, f.eks. i baren. 
Om det var tilfældet 
afprøvede JLS og CT, og 
der er åbenbart en 
ændring, så man nu kan se 
det. Det ser derfor ud til at 
man har forbedret 
systemet, så det nu er 
relevant også at anvende 
det til andre formål. JL,  
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Rapportering fra udvalg 
 

 

 

 Kapsejlads v. Torben H. 
 

Der skal slåes en pæl udenfor 
havnen som markering af start og 
mål for kapsejladserne. TH aftaler 
med Tom. Det koster 900 – 1000 
kr. Forslaget godkendt. 
Tom og TH holder opstartsmøde. 
Indkaldelse udsendes med 
månedsbrev sendes første uge af 
april. 3. maj starter apsejladserne. 
29-30 april har kapsejladserne 
brug for  båd til at udlægge bøje. 
Koordineres med CT. 

 Junior v. Christian 
Børneattester?  

 

Ny træner Axel skal have 
børneattest. Denne skal han selv 
bestille hos politiet 
Opstart af junior arbejdet 1. uge af 
maj. 

 Senior udvalg: Hjemmesiden 
 

Flemming Dalum vil ikke bruge 
klubbens hjemmeside, men 
henvise til sin egen. Bestyrelsen 
afviser dette. Alt vedrørende 
klubbens aktiviteter, herunder 
aktiviteter og anliggender 
vedrørende seniorarbejdet skal 
på klubbens hjemmeside. SC 
informerer seniorudvalget om 
denne beslutning.  

 Informations udvalg: Møde forventes afholdt 
den 14. marts. 

 

Møde 14 marts hvor regler for 
hjemmesiden og koordination med 
nyhedsbreve skal udarbejdes. 
Det skulle nu være muligt at skrive 
direkte  til hjemmesiden for de, 
der har adgang til dette. Til 
forsiden er det kun Leif der har 
adgang. 
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 Aktiviteter  
 

Ingen eller kun få tilmeldte til 
arrangementerne i marts. 
Månedsbrev sendes ud 8/3 med 
en reminder om at tilmelde sig til 
disse arrangementer. Hvis Henrik 
er indforstået kan hans MobilePay 
anvendes til tilmeldelse og 
betaling for deltagergebyr. 
 
Pinseturen  3. og 4. juni går til 
Nykøbing S. Klubhuset i Nykøbing 
er reserveret, men ikke eksklusivt 
for os. Der kan også komme 
andre. Flere af bestyrelsesmed-
lemmerne er parat til at hjælpe 
Henrik med dette arrangementet 
 

 Klubhus / Hovmester 
 
.Møde har været afholdt mellem SC og den ny 
hovmester/ klubhusudvalgsformand Tom Larsen. 
*aftalt, at Tom sørger for indkøb af øl, vand og 
kaffe. Desuden maskinopvaskemidler, salt m.v. 
Tom sørger endvidere for regelmæssig kontrol af 
glas, tallerkener, bestik, krus, kopper samt 
køkkenservice samt supplerende indkøb heraf. 
Hovmesterkassen skal efter Toms ønske have et 
indskud på 2000 kr., hvilket aftales nærmere med 
kassereren. 
* Tom og jeg har foretaget lageroptællingen af 
klubstandere til 203 stk. og sweat- og poloshirts til 
19 stk. 
* Tom har endvidere kontakten til de 
håndværkere som kommer til at udbedre 
skaderne efter indbruddet i klubhuset den 4. 
februar. 
 
*   Tom ser efter rengøring. efter udlejning. 

 

 
 
Udover nævnte skal der også 
sørges for trækul mv. til fredags-
grill 
 
SC tager imod bestillinger for leje 
af klubhuset og sender kopi af 
lejekontrakt til JY og Tom. Senest 
1 uge før arrangementet skal 
lejen være betalt. Sørger lejerne 
ikke selv for rengørings skal de 
betale kr. 800 ekstra for dette. Vi 
har en aftale med et meget 
effektivt rengøringsfirma. 
 
Gulvet istandsættes i juni måned, 
om muligt efter følgende program: 
6/6 – 7/6 stilles møbler væk. 
Derefter kan klubhuset ikke 
udlejes eller benyttes  i ca. 2 uger 
inkl. weekenderne  10/11 og 
17/18.  
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 Mentorordningen/ v Hans Erik Ottesen 
Drøftelse af igangsætningen af ordningen 

HEO blev medlem sidste år. og 
savnede en form for velkomst.  
Når den medlemsansvarlige  har 
fået en indmeldelse sendes 
besked til HEO, der kontakter den 
pågældende og sætter den 
pågældende i forbindelse med en 
kontaktperson. Det skal nævnes 
på hjemmesiden at der en sådan 
ordning.  
 
HEO sender udkast til den tekst 
der sendes ud af BBS når en 
tilmelding modtages. 
 
Bestyrelsen gav HFO 
anerkendelse for dette gode 
initiativ 
 

5 Nyt fra Havnen  Intet nyt, da MSC ikke var til 
stede. 

6 Næste bestyrelsesmøde 
 

Mandag den 10. april. 

7 
 

Eventuelt:  
 
 

 

 

 

 


