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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 06.07.2020 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Inge Hansen, Jytte Larsen 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen 

Afbud: Hans-Erik, Michael, Torben, Nina  

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 15. juni 2020. 
Referaterne fremlægges til 
underskrift. 

Afventer godkendelse til næste møde. 

2.  Valg af referent Inge 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 

4.  Næste bestyrelsesmøde 10. august 

5.  Bro 6, status Der er kommet svar fra den sidste 
sponsoransøgning. Ingen yderligere 
sponsorater modtaget. 
 

6.  SUP – Status samt oplæg til 

reglement 

Reglement- Godkendes, ingen bemærkninger 
om ændringer. 
Priser- Priser godkendes svarende til det 
beskrevne i reglementet. Klubbens instruktører 
skal ikke betale boardleje. 
Kursusindhold og varighed- 2 x 3 timer, 
fordelt over to dage. Første kursus udbydes 5. 
og 12. september kl.11.00-14.00. 
Kurser for instruktører - Yvonne, Kenneth, 
Gustav, Anna og Flemming tilbydes dette.  
Bookingsystem- Jan arbejder på en løsning til 
booking af både kølbåde og boards. 
 

7.  Kapsejlads, status medlemskab Gæstfrihed på Tværs - bestyrelsen tager initiativ 
til at starte en proces op efter standernedhaling, 
hvor dette diskuteres på tværs af klubbens 
afdelinger. Formålet er at udarbejde et fælles 
forslag til generalforsamlingen. 
 

8.  Instruktørsituation 

En instruktør kommer kun til 

juniorundervisning. Skal han betale 

kontingent? 

Diskussion af muligheden for kontingentfrihed 
for de instruktører, der alene varetager 
undervisning som deres eneste aktivitet i 
klubben. Dette punkt sættes på næstkommende 
møde. 
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9.  Krabbehold, Status, Fremdrift God opstart med 6 børn. Jan arbejder på at få 
afholdt flere Krabbedage som en del af 
kommunens sommeraktivitet. 
 

10.  Planlægning Åbent hus 

SUP, Krabbe, Junior (Flere 

stationer) 

Roklubben er blevet kontaktet for deres 
deltagelse. Vi har ikke modtaget svar. Inge 
henvender sig igen. Åbent Hus afholdes i 
tidsrummet kl.10.00-15.00. Bestyrelsen mødes 
kl.9.00. 
Vi aftaler følgende stationer med begyndende  
bemanding: 

- Junior (Nina, Rene,  
- SUP (Flemming, Katja, Yvonne, Kenneth 
- Krabbe (Jan, Mette, 
- Sejlerskole/ tursejlads (Skafte?, John S, 
- Forplejning (Rune, 

 
Markedsføring: Henrik kontakter Jan H. for 
distribution af de skrevne artikler. 
SoMe: Inge laver udkast. 
Forplejning: aftales 10. august. Rune laver 
oplæg og sender ud inden 10. august. 
Havnen: Jan kontakter Kim for information. 
Kommunen: Henrik kontakter Steen Hasselris 
for deltagelse af repræsentanter fra kommunen. 
 

11.  Udvidelse af netværk 

Hvordan får vi flere medlemmer til 

håndtering af aktiviteter 

Vi arbejder videre med princippet om 
Bemanding af opgaver i forbindelse med 
udvidelse af netværket. Diskuteres videre på 
kommende møder. 

12.  Øvrige indsatsområder   

13.  To-do liste v/Jan 
● Børneattester 
● Opgørelse af bilag til Friluftrådet 
● Opgørelse af 2. bølge SUP 

- Jan arbejder med indhentning af 
børneattester.  

- Bilagene er afsendt til Friluftsrådet i dag. 
 

14.  Regnskab v/Jytte Der mangler lidt kontingentindbetalinger fra 
sejlerskole og junior - Jytte tager sig af dette. 
 

15.  Klubhus Der er kommet nyt rengøringsfirma. Diskussion 
af behovet for fast/ oftere rengøring.  
 

16.  Havnen v/Michael Cafe Mark er lukket - forpagtningsaftalen ikke 
fornyet. 

17.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Minus nyt 

18.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Minus nyt 

19.  Informationsudvalg v/Jan Nedlægges 

20.  Sejlerskolen v/Jan Er kommet godt i gang efter corona 

21.  Kapsejlads v/Torben Minus nyt 
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22.  Formanden 5 arrangementer meldt ind til kommunen - 
Krabbe og SUP 

23.  Eventuelt Fortsat opmærksomhed på at invitere gæster jf. 
pkt. 11. 
 

 


