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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 07.05.2019 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

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

Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Nina Fabrin 

Gæster: Flemming Larsen 

 

Afbud:  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 10. april 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen 

4.  Næste bestyrelsesmøde D. 19-8 reserveres (ved behov for ekstra 
mødedato) 
D. 12-9 næste faste møde. 

5.  Status på kontingentopkrævning Kontingenter til frivillige undervisere. Vi 
beslutter: Instruktører uden anden tilknytning 
tilbydes tillægsmedlemskab - kontingent på 
350,- kr, hvilket bl.a går til dækning af udgifterne 
til forsikring og DSU. Dette gælder for 
nuværende: Tommy Djurlo Petersen, Christian 
Riisager Petersen, Axel Duus Rosengren. 
Der resterer indbetaling for seks medlemmer. 
Disse udmeldes om en måned såfremt 
indbetaling ikke har fundet sted. 
 

6.  Pladser i havnen Havnen vil muligvis etablere bro til sejlklubben. 
Jan laver udkast og Michael går i dialog med 
havnen om en samlet løsning, hvor ønsket er en 
samlet længde bro svarende til ca.13 m fordelt 
på fem både. 
 

7.  Onsdagssejlads Vi sejler om onsdagen i Frederiksværk. Status 
efter første gang er en turbåd på vandet.  
Fortsat info via månedsbrevet. 
 

8.  Fredagsgrill Der skal købes mere kul 
Jan køber ind. 
 

9.  Sponsorarbejde - DGI Der er enighed om at indmeldelse i DGI vil være 
en fordel for klubben. Beløbet vil være i 
omegnen af 1400 kr årligt samt et opstartsgebyr 
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på ca. 400 kr. Inge påtager sig 
tovholderfunktionen ift. fondsansøgninger/ 
sponsorater, hvilket vil være det første vi vil 
samarbejde med DGI om. 
 

10.  Havnens dag den 24. august Der bevilges 2000 kr i støtte. 

11.  Pinsetur  Flemming orienterer: 
Minus nyt, der er udarbejdet en invitation. 
 

12.  Junior introdag 11. maj 2019 
 

Christian informerer: 
Nina og Michael kommer og hjælper til. 
Christian informerer Hans Erik om hvilket både, 
der er i brug i sæsonen af hensyn til 
forsikringen. 
 

13.  E-jolle stævne 27-28/4  Evaluering:Et godt stævne med glade deltagere. 
Mange ressourcer investeret i arrangementet. 
Stor tak til alle frivillige for indsatsen. 
 

14.  Økonomi v/Jan (Jytte på ferie) Regnskab gennemgås: 
Budgettet fra generalforsamlingen er nået. 
Tilskud til kommunen er ansøgt. 
Afventer indbetaling fra sejlerskolen. 
 

15.  To-do liste v/Jan 
● Fællesdrev 

Minus nyt. 

16.  Klubhus Dato for arbejdsdag bliver lørdag d. 14-9. 
Kl.10.00-16.00.  
Opgaver: 

● Maling af klubhus 
 

17.  Havnen v/Michael Minus nyt. 
Hans Erik efterspørger oplysninger om havnens 
ideer/ kommende projekter. Info om disse kan 
læses i lokalplanen. Der foreligger ingen 
detailplan eller prioritering af projekterne for 
nuværende. 
 

18.  Seniorudvalg v/Hans-Erik 
●  

Minus nyt. 

19.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 
● Kommende aktiviteter 

Minus nyt. 

20.  Informationsudvalg v/Jan Minus nyt. 
 

21.  Sejlerskolen 
●  

Krabasken sejlklar. Sejlene er gamle, men 
klarer denne sæson. 
 

22.  Kapsejlads v/Torben Sæsonen er startet - fortsætter til september. 
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Havneræs afvikles 25-5 + 7-9. 
 

23.  Formanden Jan har fået funktionen som webmaster. 
 

24.  Eventuelt DeNova har planer om udvidelse af havnen. 
Hans Erik informerer om projektet. 
 

 


