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 Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 20.09.2016 

Mødested: Klubhuset Kl: 19:00 

Deltagere: Torben Mansberg ,Torben Hansen, Michael Christiansen,  Søren Christensen, , 
Christian Therp,  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

 Flemming Dalum, Henrik Andersen 

Afbud:  Bent Bagger – Sørensen, Per Dalsgaard 

Mødereferat 
Beskrivelse Aktion 

1.  Godkendelse af referat fra mødet den 23. 
august  2016:  

 

2.   Møde med Lone Burchardt fra ”Vild med 
Vand” sekretariatet. 
 

På baggrund af de oplysninger 
som Lone gav om ”Vild med 
Vand”, og ikke mindst de 
tilskudsmuligheder og den 
fleksibilitet der er mulig i projektet, 
søger vi efter en projektleder 
blandt klubbens medlemmer som 
er villig til at videreføre projektet. 
Hvis der – mod forventning – ikke 
findes en projektleder må der 
køres videre ”på lavt blus”. 
Indtil videre fungerer formanden 
som kontaktperson til ”Vild med 
Vand” sekretariatet. 
Der er enighed i bestyrelsen om, 
at vi ikke deltager i den fælles 
”Vild med Vand” dag den 10 juni 
2017, men i stedet satser på 
”Havnens Dag” i august sammen 
med havnen. 
 

3. Rapportering: 
Generelt v/ Søren 
1.Bent har rejst spørgsmålet om ikke tiden er 
løbet fra juniorernes betaling for jolleleje på 400 
kr. om året ( jolleleje gælder ikke for 1. års 
juniorer). 
Det foreslås, at emnet tages op et kommende 
møde, hvor Bent er til stede. Hvis reglen skal 
afskaffes eller ændres, skal det i givet fald ske 
som en beslutning på en generalforsamling jfr 
vedtægternes § 6. 
2.Efter aftale med Bent anskaffer han en ”klub 
telefon” så betalinger til klubben kan ske med 
Mobile Pay og Swipp.  
 

1. Der er ikke i bestyrelsen 
tilslutning til at foreslå en 
ændring af de gældende 
kontingentregler på den 
kommende 
generalforsamling. 

2. Enighed om at det skal 
være muligt at foretage 
indbetalinger til klubben via 
Mobile Pay og Swipp. 
 
 
 
 
Hovmester sørger for 
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Standernedhalingen lørdag den 29. oktober kl. 
14. – fordeling af opgaver! 
 

indkøb af Gl. Dansk m.v. 
 
Der serveres kaffe efter 
standernedhalingen. 

4. 
 
 

Rapportering fra udvalg 
 

 
. 

Kapsejlads v. Torben H. 
 

 

Der har været god 
tilslutning til 
onsdagssejladserne 16 – 
17 både på vandet. Yderst 
tilfredsstillende! 

 Junior v. Christian 
 

Christian berettede om en 
succesfuld afslutning på sæsonen 
i lørdags, der sejles dog også de 
kommende to torsdage. 

Senior udvalg: Flemming Dalum  
 

Flemming berettede, at seniorerne 
nu kommer i gang med 
vintersæsonen. 

Sponsor udvalg: Michael 
. 

Intet at bemærke. 

 Informations udvalg: v / Søren 
 

Søren vil indkalde til et møde i 
informationsudvalget i starten af 
oktober. 
 

Aktivitets & fest udvalg( Henrik Andersen) 
Se bilag fra Henrik. 
. 

Der var ros til Henrik for et meget 
ambitiøst og omfattende 
vinterprogram. Formanden sørger 
for, at datoer indføres i 
klubkalenderen på hjemmesiden. 

  
Klubhus v. 

Christian har efter aftale indhentet 
et tilbud på lakering af gulvet i 
klubhuset med en holdbar 
sportslak. Tilbuddet fra KIM’s 
gulvbelægning lyder på 22.500 kr. 
I bestyrelsen var der enighed om, 
at stillingtagen hertil udsættes til 
den kommende budgetlægning. 

Hovmesteren v.(Flemming) Intet at bemærke. 

5 
 

Havnen:  

Nyt fra Havnen v. Michael 
 

Orienterede om arbejdet med Sub 
liften som forventes at forløbe 
planmæssigt således at de første 
både kan sættes i vandet den 16 
oktober. 

6 Næste bestyrelsesmøde. 
Forslag: 11. oktober kl. 19. 

 

Den 11.oktober kl. 19 blev tiltrådt. 
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Eventuelt:  
 

Intet at bemærke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


