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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 21.02.2019 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

 

 

 

Afbud: Henrik, Nina, Christian 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 31. januar 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

Godkendt 

2.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 

3.  Næste bestyrelsesmøde Torsdag d.14-3 (punkt til dagsorden – brunch til 
standerhejsning) 
Onsdag d.10-4 

4.  Velkommen til ny bestyrelse.  Valg af referent - Inge 
Ingen ændringer i besættelse af de øvrige 
poster. 

5.  Generel opsummering på 

generalforsamlingen.  

Tilfredshed med generalforsamlingens forløb og 
resultat  

6.  Kontingentopkrævning og 

konvertering fra gamle 

medlemstyper til nye. 

Hans-Erik har lavet oplæg, der er 

vedlagt. 

Medlemmer skal adviseres om, hvilken type vi 
konverterer dem til. Informationen skal formidles 
i medlemsgrupper. Hans-Erik arbejder videre på 
dette. 
Medlemmer, der har meldt sig ud fortsætter på 
gammelt kontingent. 
Ved indmeldelse efter 1-7 opkræves fortsat 
halvt kontingent.  
Jytte udarbejder forslag til mulig deadline for 
kontingentopkrævning og indsigelsesfrist – 
kontingentopkrævning ønskes inden 15/3 

7.  Gebyrer, fastsættelse og krav til 

medlemskaber 

Punktet omkring gebyrer rykkes til næste møde 
(14-3). Jan beder Skafte om et udkast. 
Jolleleje Optimist, Tera, Feva, Yngling. 
Gebyr ungdom Sejlskole 
Gebyr – lån af Yngling 
Gebyr – lån af Drabant 24 aften, weekend, uge 
Medlemskrav juniorundervisning: Forudsætning 
for deltagelse er juniormedlemskab 
Medlemskrav Voksen Sejlskole: Forudsætning 
for deltagelse er voksen- eller 
tillægsmedlemskab 
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Medlemskrav kapsejlads: Ved deltagelse 
gentagne gange som gast forventes 
medlemskab af sejlklubben. 

8.  Havnens dag den 24. august Planlægningen er i godt gang. Af aktiviteter 
arbejdes mod kapsejlads uden for havnen, 
”åbne både”, maritimt stumpemarked mm. 

9.  Pinsetur Planlægning er i gang 

10.  Junior introdag Afvikles 11/5. Jan H. er tovholder. 

11.  Invitere gæster til bestyrelsesmøde Besluttes som forsøgsordning resten af 2019. 
Forventningen er deltagelse af interesserede 
medlemmer, der ønsker at tage initiativ til/ 
deltage i klubbens arrangementer. 

12.  E-jolle stævne 27-28/4 status Invitation under udarbejdelse.  
Der vil blive behov for hjælp til at bistå med 
forplejning. 

13.  To-do liste v/Jan 

•  

 

14.  Klubhus 
Vedligehold: 

• Gulv i juniorafdeling 

Varetages i form af rengøring. 

15.  Havnen v/Michael Generalforsamling d.24/3. 

16.  Seniorudvalg v/Hans-Erik 

•  

Velbesøgte møder med god atmosfære. 

17.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 

• Kommende aktiviteter 

Programmet forløber planmæssigt. 

18.  Informationsudvalg v/Jan Informationsudvalget vi arbejde på en pjece om 
sejlklubben, der kan udleveres til nye sejlere på 
havnen. 

19.  Sejlerskolen 

•  

 

20.  Kapsejlads v/Torben  

21.  Formanden Status på jollebro – intet nyt 

22.  Eventuelt  
 


