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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 03.11.2015 

Mødested: Klubhuset   

Deltagere:  Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen,Torben Hansen. Per Dalsgaard, 
Torben Mansberg, , Peter Hvidberg   

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Flemming Dalum ,Jesper Scharstein 

Afbud: Michael Christiansen  

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 
6.oktober 2015:  

godkendt 

2.   Rapportering: 
 

 

   

 Generelt v. Søren  
 
 
1.Vild med vand projektet. Vibeke Dalum og SC 
har deltaget i formandsmøde i Isefjordskredsen 
den 2.november. SC orienterer om status for 
projektet. 
 
2.DSS/ hjemmesiden. Deadline for stof til sidste 
nr. af DSS. 15. november 2015. 
 
3.Standernedhaling den 7. november kl. 14. 
 
 
 
. 

 

 
1. SC redegjorde for mødet 

den 2.november i 
Isefjordskredsen. Der er 
fortsat mulighed for at 
komme med i projektet. Der 
var tilslutning til at 
Sejlklubben involverer sig 
og forsøger at få havnens 
brugere og interessenter 
med. 

2. SC nævnte at hvis bladet 
skal fortsætte som 
papirudgave kræver det at 
en ny redaktør melder sig. 
Det udelukker ikke at 
klubben på kan udgive 
DSS digitalt. Bestyrelsen er 
åben overfor, at ”ikke” 
medlemmer hvis de ønsker 
det kan få nyhedsbrevet. 
Bent og Jesper holder 
kontakt om hvem der skal 
være modtagere af 
nyhedsbrevet. 

3. Bestyrelsen bedes møde 
kl. 13 til borddækning m.v. 

. 
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3 Økonomi v/ Bent 
. 

Bent omdelte driftsregnskab og 
status pr. 2/11 2015. Det blev 
taget til efterretning. 
Bent fik godkendelse til 
udsendelse af 
kontingentopkrævninger den 
1.februar med betalingsfrist 
1.marts. 
Bent fik godkendelse til fra næste 
år,   at opdele budget og regnskab 
på skolebåd og juniorafdeling p.t. 
er der i en vis udstrækning tale 
om en sammenblanding. 

 
 
4 

  

Rapportering fra udvalg:  

Kapsejlads v. Torben Intet nyt 
 

 

Junior  
Der havde ikke været vind til 
klubmesterskaberne, det medførte nogle 
udfordringer! 
Joller følgebåde og motorer er nu pakket sammen 
for vinteren. 
 
  

 
 

Senior udvalg. Flemming oplyste at alle både er 
på land. Der arbejdes endvidere i seniorudvalget 
på en busudflugt til SOK. 
 
 

 

 Sponsor udvalg: Intet nyt 
 

 

Informations udvalg:  
V/ Jesper Scharstein. 
Hjemmesiden. Jesper oplyste at han endnu er på 
”begynder stadiet” ,men han håber snarest at 
”knække koderne”. 

 

 

Aktivitet & fest udvalg ( Torben M.) 
Intet nyt 

 
 

Klubhus v. Per  
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Per orienterede om planerne om oprydning og 
arbejder der skal udføres udvendigt.( bænke og 
borde stilles ind, og facaden på klubhuset gås 
efter). 
Flemming fortalte i tilknytning hertil, at man vil gå i 
gang med den omrokering i køkkenet som 
tidligere har været omtalt. Han regner med, at 
man kan gå i gang midt i januar. Omkostningerne 
vil ikke overstige 5.000 kr.. 

 

Tiltrådt at der anvendes indtil 
5.000 kr. til modernisering af 
klubhusets køkken. 

Hovmesteren v. Flemming 
Flemming orienterede om den planlagte 
Nytårskur den 3.januar 2016. 
 

 
 

  

5 
 

Havnen:  

Nyt fra Havnen. Der henvises til tidligere udsendt 
materiale herom. ( Optageudstyr, Vild med Vand 
projektet). SC orienterede. 
 
  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


