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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 08.10.2019 

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, Rune Rasmussen 

 

Afbud:  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 12. september 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

 
 
 
Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen 

4.  Næste bestyrelsesmøde 5. november kl.19.00 

6.  Pladser i havnen Status på bro 6 /Michael + Hans-Erik 
Broprojektet vil beløbe sig til materialeudgifter 
på 132.000. Disse udgifter skal afholdes af 
sejlklubben, hvilket vil forudsætte 
generalforsamlingens godkendelse. 
Sejlklubben vil få tidsubegrænset brugsret til 
den nye flydebro – Bro 6, hvis projektet 
realiseres. 
Vi satser på at diskutere projektet til den 
ordinære generalforsamling. 
Michael vil afklare tidshorisonten med Havnen 
for ønsket opstart. 
Forslag om at vi ansøger om sponsorstøtte på 
havnens vegne mhp. at få nedsat 
materialeudgifterne. Michael vil afklare dette 
med Havnen. 
Bestyrelsen er enige om at takke ja til Havnens 
tilbud under forudsætning af 
generalforsamlingens accept. 

7.  Sponsorarbejde Status på sponsorstøtte / Inge  
Sejlklubben har modtaget yderligere 45.000 fra 
Friluftsrådet. Ligesom støtten fra DGI gives 
tilskuddet til arbejdet med fastholdelse af børn/ 
unge samt til udvidelsen af sejlerskolen. 
Jan og Inge udarbejder forslag til fordeling af 
sponsorstøtten. 

8.  Standernedhaling Flidspokal  

Michael fremskaffer pokalen 
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Afholdes 26. oktober 

9.  Generalforsamling På valg er: 
Jan, Torben, Christian, Hans-Erik. 
Jan, Torben og Hans-Erik vil gerne stille op til 
genvalg. 
Christian ønsker at holde en pause fra 
bestyrelsesarbejdet. 
Nina vil gerne stille op og påtage sig 
tovholderfunktionen ift. juniorafdelingen. 
Rune, Flemming og Henrik ønsker at fortsætte 
som suppleanter. 

10.  Indsatsområder kommende sæson ● Junior 

● Rep. af Ynglinge 

● Sejlerskole -> Bliv aktiv sejler i Frv. 

Forslag om at juniorafdelingen afholder en 

temaaften for at konstituere trænergruppen og 

afklare visioner/ handleplaner for den 

kommende sæson. Dato for dette besluttes på 

næste møde. 

Michael tager sig af klargøring af traileren til 

ynglingene. Disse kan stå hos Jan så reparation 

kan finde sted i tørvejr.  

Enighed om at det kunne være interessant at 

arbejde mere målrettet med at integrere 

sejlerskoleeleverne i klubben således at flere 

fortsætter som aktive sejlere efter 

duelighedsbevis. Skafte inviteres til kommende 

bestyrelsesmøde. 

11.  Økonomi  Regnskab gennemgås 
God økonomi og likviditet. 
 

12.  To-do liste v/Jan 
● Fællesdrev 

Gemt, ikke glemt. 

13.  Klubhus Udskiftning af dørparti 
Jan præsenterer tidligere tilbud. Vi undersøger 
om det er muligt at søge sponsorstøtte til denne 
udgift. 
Varmestyring 
Der er opsat en mindre varmestyring i 
klubhuset, hvilket betyder at varmen kan 
tændes forinden. Dette foregår via Henrik 
Andersen, som kontaktes ved behov for dette. 
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14.  Havnen v/Michael Bestyrelsesmøde i morgen 9. oktober. 
God økonomi og god drift af Havnen. 
Fremadrettet oprettes arbejdsgrupper, hvor 
klubbernes medlemmer kan byde ind. Mere 
herom senere. 

15.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Er under opstart. 

16.  Aktivitetsudvalg v/Henrik 7 elever tilmeldt til navigation, 4 til VHF, 
foredrag om sejlads gennem Rusland afholdes 
d.4. december.  
Optælling af service: Henrik og Nina aftaler 
omkring supplerende indkøb. 

17.  Informationsudvalg v/Jan  

18.  Sejlerskolen v/Jan Jan og Skafte har talt sammen omkring behov 
for/ ønsker til indkøb til skolebådene jf. 
sponsorstøtten. 

19.  Kapsejlads v/Torben Lagkagecup evaluering 
Godt arrangement, obs på dybgang når ruten 
planlægges. 

20.  Formanden  

21.  Eventuelt Vinterbadeklub: Havnen påtænker at etablere 
en flydende sauna. Michael inviterer til at 
interesserede melder sig til projektet. Her kunne 
opstart af en vinterbadeklub være interessant. 
 
SUP: Jytte foreslår opstart af SUP-afdeling 
(Stand up Paddle), og kender en instruktør, som 
gerne vil påtage sig denne opgave. Henrik og 
Jytte fortsætter dialogen omkring dette. 
 
Forslag til yderligere sponsorstøtte: 
Novo 
Nordea Fonden 
OK 

 


