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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 14.04.2020 

Mødested: Zoom kl. 19:00 

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

Fabrin, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen 

Afbud:  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Kort rundvisning i ’det nye 
bestyrelseslokale’ 

Zoom-intro og test. 

2.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 10. marts 2020.  

Behov for at alle får læst det korrekte referat 
igennem da der har været flere udgaver i omløb 
pga mindre rettelser. Skal godkendes på mail 
senest fredag d.17.4.20. 
 

3.  Valg af referent Inge 

4.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 

5.  Næste bestyrelsesmøde Torsdag d.14.5. kl.19.00 

6.  Corona, Hvad med aktiviteter og 
samvær. 

Fortsat ingen klubaktiviteter pga. corona ude 
som inde. Vi afventer nye retningslinjer for 
arrangementer og aktiviteter. 
Diskussion af evt. kompensation til juniorerne 
og sejlerskole-eleverne for tabt undervisning. 
Jytte undersøger muligheden for at søge 
erstatning fra regeringens pulje til 
idrætsforeningerne. 
Jan udarbejder et udkast til info til eleverne 
vedr. vores intention om kompensation. 
 

7.  Sponsorarbejde SUP: Der er søgt DGI-DIF samt Friluftsrådet. 
SUP-instruktørkurset i maj er aflyst. 
Krabbe: Vi ansøger TrygFonden for veste. 
 

8.  Bro 6, status Vi afventer at Havnen foretager en 
dybdemåling. Denne er en forudsætning for at 
gå videre med projektet. 
Krabasken ligger på havnepladsen fra sidste 
sæson. 
 

9.  Rep. af Ynglinge, status, fremdrift Fantastisk renovationsarbejde udført at Torben, 
Hans-Erik og Michael. Der mangler fortsat 
bundmaling, fribord mm, men langt det meste er 
færdigt. 
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10.  Øvrige indsatsområder  Se punkt 6 

11.  Kapsejlads Diskussion af formuleringen vedr. deltagelse af 
eksterne gaster på klubbens hjemmeside. 
Forslag til at repræsentanter fra bestyrelsen evt. 
deltager i et dialogmøde når kapsejladserne 
starter op i klubregi igen. 
 

12.  Klubhus Vinduet står klart til at blive udskiftet. 
Klubhuset trænger til rengøring – Jan sørger for 
dette. 
 

13.  Havnen v/Michael Stor aktivitet på havnen. 
 

14.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Ingen bemærkninger. 
 

15.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Ideer modtages gerne til aktiviteter til 
vintersæsonen. 
 

16.  Informationsudvalg v/Jan Ingen bemærkninger. 
 

17.  Sejlerskolen v/Jan Se punkt 6 
 

18.  Kapsejlads v/Torben Se punkt 6 
 

19.  Formanden Ingen bemærkninger. 
 

20.  Eventuelt Fin vejledning vedr. corona og private sejladser 
er at finde på DSU’s hjemmeside. 
 

 


