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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 13.12.2016 

Mødested: Klubhuset 

Deltagere: Torben Hansen, Michael Christiansen,  Søren Christensen,  Christian Therp, 
Bent Bagger – Sørensen, Per Dalsgaard 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

 Flemming Dalum, Henrik Andersen 

Afbud:  Torben Mansberg 

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 
8.november  2016:  

 

2.   Rapportering: 
Generelt  
1.Carsten Mathiesen har meddelt, at han på 
grund af alder ikke mere ønsker at fortsætte som 
klubhusformand, samt, at C-holdet ønsker at 
trække sig på grund af alder. 
2. Henrik Skafte ønsker, at der indkøbes en ny 
motor til skolebåden. 
3. Nyt hjemmesidesystem. 
4. Den manglende jolleleje for juniorerne. 
Godkendelse af kassererens forslag til fremtidig 
opkrævning af juniorkontingent og ”bådleje”. 
5. Dato for den kommende generalforsamling. 
6. Rengøring. 
7.Bestyrelsesvalget. 
  

1. Taget til efterretning. SC 
annoncerer i næste 
månedsbrev efter afløser. 

2. Der bevilges indtil 7000 kr. 
til indkøb af motor. 

3. SC gav en status. 
4. Christian sender lister (på 

ny) over dem der skal have 
opkrævninger til 
kassereren. Kassererens 
forslag til fremtidig 
opkrævning af 
juniorkontingent og jolleleje 
blev godkendt. 

5. Generalforsamlingen er 
fastsat til torsdag den 23. 
februar kl. 19.30 

6. Enighed om at der skal 
købes rengøring samt at 
(det nye) klubhusudvalg 
skal styre rengøringen. 
Istandsættelse af gulvet i 
klubhuset blev ligeledes 
drøftet. Der er enighed om 
at ”noget må gøres”, men 
ikke om, hvad der er den 
bedste løsning. Det 
kommende klubhusudvalg 
får til opgave at stille 
forslag herom samt 
overveje, om ikke der i 
samme forbindelse bør 
anskaffes nye møbler. 

7. Torben Mansberg og Per 
Dalsgaard ønsker ikke at 
genopstille. Torben Hansen 
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er villig til genvalg. 
Kasserer Bent Bagger – 
Sørensen ønsker, at der 
findes en afløser. 
Flemming Dalum ønsker 
ikke genvalg som 
suppleant og hovmester.  
  

3. Rapportering v/kasser Bent Bagger-Sørensen  
 
 
 

Bent omdelte regnskabsrapport 
som drøftedes. Der er tilfredshed 
med den økonomiske status. 

4. 
 
 

Rapportering fra udvalg 
 

 
. 

Kapsejlads v. Torben H. 
 

 i.a.b. 

 Junior v. Christian 
 

i.a.b. 

Senior udvalg: Flemming Dalum  
 

Seniorudvalget har den 6. 
december afholdt julefrokost med 
fint fremmøde, der var 34 tilmeldt. 

Sponsor udvalg: Michael 
. 

i.a.b. 

 Informations udvalg: v / Søren 
 

i.a.b. 
 

Aktivitets & fest udvalg ( Henrik Andersen) 
 
. 

Henrik berettede, at der deltog 27 
i juletræs arrangementet de 11. 
december. 

  
Klubhus v. Per 

Opvaskemaskinen skal repareres. 
Dør til terrasse skal snarest laves. 
Hul i overdækningen på terrassen 
er repareret. 

Hovmesteren v.(Flemming) Flemming oplyste, at Vibeke 
Dalum gerne syr nye gardiner til 
klubhuset. Det blev modtaget med 
stor glæde i bestyrelsen, idet de 
nuværende gardiner er møre og 
kassable. Vibeke er bemyndiget 
til at indkøbe stof efter hendes 
bedste skøn.  

5 
 

Havnen:  

Nyt fra Havnen v. Michael 
 

Opstillingen af kandidat fra 
sejlklubben til den kommende 
generalforsamling i havnen 
drøftedes. 

6 Næste bestyrelsesmøde. 
 

 

Fastsættes til 17. januar 2017. 
kl. 19. Her ønskes bestyrelsens 
beretning til 
generalforsamlingen 
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gennemgået. Bidrag fra 
aktivitetsudvalg, seniorudvalg, 
kapsejlerne, juniorafdelingen 
og sejlerskolen skal 
fremsendes til formanden 
senest den 10. januar. 

7 
 

Eventuelt:  
 

i.a.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


