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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 08.09.2020 

Mødested: Klubhuset kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Hans Erik 

Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup 

Afbud: Nina, Jytte 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 10. august 2020. 
Referat fremlægges til underskrift. 

Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 
 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen ændringer 
 

4.  Næste bestyrelsesmøde 6.10 kl.19.00 
 

5.  Evaluering åbent hus 23. august En god oplevelse på trods af vejret. Tre nye 
medlemmer er kommet til. God omtale i 
lokalpressen både før og efter arrangementet. 
Nyt arrangement aftales til d.12. juni. Fokus 
planlægges efter generalforsamlingen. 
 

6.  Bro 6 Betaling og sikring af at sponsormidler 
anvendes. Havnen har bestyrelsesmøde d.9.9. 
Hans-Erik og Michael tager punktet op i den 
forbindelse. 
 

7.  Standernedhaling 31/10. Flidspokal 

og Kompasset 

Bestyrelsen nominerer ?? til flidspokalen. 
?? nomineres til at modtage Kompasset for 
første gang. 
Kompasset tildeles et medlem eller en gruppe af 
medlemmer, som har udstukket en retning af 
betydning for klubben det forgangne år. 
Standernedhaling afholdes kl.13.00-15.00. 
 

8.  Generalforsamling Michael sørger for kontakt til kommunen mhp 
booking af et større lokale end klubhuset. 
Generalforsamling afholdes torsdag d.11.2.21. 
 

9.  Junior Mini (Krabbehold). Minierne bliver en del af 
juniorafdelingen organisatorisk. 
 
Junior – følgebåde. I løbet af vinteren skal vi 
søge sponsorstøtte til to følgebåde, alternativ 
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plan vil være udskiftning af defekt motor til 
følgebåd 3. 
Juniorafdelingen skal i løbet af vinteren arbejde 
med intern organisering med bemanding af bl.a 
minierne. John forsøger at flytte instruktør-dag 
fra torsdag til tirsdag som første tiltag. 
 

10.  Øvrige indsatsområder  Projektgrupper Havn. Thomas Kirkegaard har 
meldt sig til at deltage i en projektgruppe. 
Thomas inviteres til bestyrelsesmøde her i 
klubben som start på dette kommende arbejde. 
 

11.  To-do liste v/Jan 

• Bookingsystem 

• SUP for skoler 

Præsentation af nyt bookingsystem, som 
gælder for både SUP og skolebåde. 
Thomas Milan vender tilbage vedr. videre 
udvikling af SUP-aktiviteter med 
folkeskoleelever.  
 

12.  Regnskab v/Jytte God økonomi. På næste møde skal afsættes tid 
til drøftelse af budget. 
 

13.  Klubhus Terrassetag. Trænger til udskiftning. Jan 
kontakter Tom mhp. udbedring. 
Nye borde. Henrik har indhentet tilbud på 18 
borde i god kvalitet. Prisen er ca. 50.000. Jan er 
i dialog med Jytte om mulighed for indkøb i 
dette budgetår. Punktet sættes på dagsordenen 
til drøftelse d.6.10. 
 

14.  Havnen v/Michael Der er ansat ny havnefoged-assistent. 
 

15.  SUP v/Inge Første kursus udskudt, men forventes fortsat 
afholdt i september. 
Det besluttes, at medlemmer, der indbetaler 
boardleje markeres med ”S” i 
registreringssystemet. 
 

16.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Opstart 22.9. 
 

17.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Vinterprogrammet er næsten på plads. 
Julefrokost bliver d.12.12. 
 

18.  Sejlerskolen v/Jan Der er flere på venteliste end der er under 
skoling. Henrik Skafte inviteres til møde i 
november mhp drøftelse af tiltag. 
 

19.  Kapsejlads v/Torben Omkring 14 både deltager til kapsejladserne. 
 

20.  Formanden Kapsejlads, venter til generalforsamling. 
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Standere. Jan sørger for indkøb af standere i en 
bedre kvalitet end de nuværende. 
 

21.  Eventuelt  

22.    

23.    
 


