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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 05.11.2019 

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 8. oktober 2019.  
Referatet fremlægges til 
underskrift. 

 
 
Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 

3.  Ændringer til dagsorden  

4.  Næste bestyrelsesmøde 14. januar 2020 

5.  Pladser i havnen Status på bro 6 
Der er udarbejdet en skriftlig aftale med havnen, 
som beskriver projektet og opgavefordelingen. 
Denne skal underskrives af begge parter. 
 

6.  Sponsorarbejde Status på sponsoransøgninger til 
broprojektet  
Vi ansøger Nordea Fonden på Havnens vegne, 
som tidligere beskrevet. 
 
Yderligere ansøges: 
Spar Nord Fonden – støtte til Bro 6 
Fog – træbeklædning til Bro 6. Vi prioriterer at 
søge støtte til træbeklædningen frem for 
dørpartiet til klubhuset, som tidligere besluttet. 
 
Michael har lavet et excel-ark til oversigt over 
hvor vi har søgt støtte, til hvad og med hvilket 
resultat. 
Til senere udforskning undersøges muligheden 
for sponsorstøtte hos: 
LAG-midler 
OK 
 
Sponsorudvalg: Michael, Hans-Erik, Inge 
 

7.  Fordeling af sponsormidler indkøb 

af både 

Sponsormidlerne er fordelt mellem indkøb af 
skolebåd, ynglinge samt sejl og tovværk jf. 
ansøgningerne. 
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8.  Standernedhaling Velbesøgt standernedhaling – 43 medlemmer 

deltog. Næste år afholdes standernedhaling 

med kaffe/ rundstykker. 

 

9.  Julefrokost (7/12) og Nytårskur 

(11/1) 

Henrik kontakter Tine vedr. menu mm. 
 

10.  Indsatsområder kommende sæson ● Bro 6 
● Junior  
Krabbe-hold? Vi laver en annonce i 
nyhedsbrevet, hvor vi efterspørger 
interesserede til at opstarte et krabbehold. 
Annoncen vil indeholde en beskrivelse af, hvad 
et krabbehold skal være. Forventet alders- 
gruppe 5-8 år. 
Tidspunkt for temaaften for trænergruppen 
fastsættes til mandag d. 27. januar/ uge 5.  
Nina kontakter Ilene fra Furesø for at høre om 
hun kan deltage. 
 
Rep. af Ynglinge  
Juniorafdelingen laver en plan for 
reparationerne. Bilagene for dette skal indgå i 
afregningen af sponsormidlerne. 
 
● Sejlerskole  
Vi drøfter forskellige muligheder for at knytte 
interesserede sejlerskole-elever tættere til 
klubben. Dette punkt tages op igen til foråret. 
 

11.  SUP DSU-repræsentant, som Henrik har talt med, vil 
gerne komme og deltage i et møde for at hjælpe 
projektet videre. Henrik indkalder. 
Henrik, Nina, Jytte og Inge vil gerne deltage i et 
SUP-udvalg. 
 

12.  Vinterbadeklub Jytte, Michael og Flemming samt flere 
medlemmer fra Roklubben arbejder videre med 
at etablere en helårsbadeklub. 
 

13.  Økonomi  Regnskab præsenteres - God balance mellem 
budget for 2019 og nuværende status for 
indtægter og udgifter. Overskud i budgettet. . 

14.  To-do liste v/Jan 
● Fællesdrev 

Ikke drøftet i dag. 
 

15.  Klubhus Udskiftning af dørparti  
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Det besluttes at udskifte dørpartiet med trædør 
uden alu. Jan taler med Tom ang. dette. 
 

16.  Havnen v/Michael Minus nyt 
 

17.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Fortsat velbesøgt. Der afholdes også julefrokost 
i senior regi. 
 

18.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Helikopter-tur lørdag d. 9. november. 
 

19.  Informationsudvalg v/Jan Minus nyt 
 

20.  Sejlerskolen v/Jan Skafte efterspørger en gammel plotter, hvis 
nogen har en sådan liggende. 
 

21.  Kapsejlads v/Torben Minus nyt 
 

22.  Formanden Minus nyt 
 

23.  Eventuelt DT bøjer optaget. 
Kontingent 
I næste nyhedsbrev kommer info omkring 
deadline for ændring af medlemskab. 
 
Kontingent – trænere 
Kontingentsats til trænere skal drøftes til 
sæsonstart. Drøftelsen er relevant ift. trænere, 
der ikke ellers er medlem af klubben. For 
nuværende eksisterer tre individuelle aftaler. 
 

 


