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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 04.03.2021 

Mødested: Virtuelt 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, John Stenderup 

Afbud: Jytte, Rune, Henrik 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 8. februar 2021. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

 
Godkendt 

2.  Valg af referent Inge 
 

3.  Ændringer til dagsorden Der mangler et punkt omkring introskrivelse til 
nye medlemmer efter ønske fra Hans-Erik 
 

4.  Næste bestyrelsesmøde Tirsdag d.6.4 kl.19.00 
 

5.  Generalforsamling Der er forskellige holdninger til det 
hensigtsmæssige i virtuelle generalforsamlinger. 
Vi aftaler, at generalforsamlingen skal afholdes 
inden udgangen af maj. Formen diskuteres og 
besluttes på næste møde d.6.4. 
 

6.  Indslag på bestyrelsesmøde i 

havnen. 

Orientering: 
Jan har præsenteret et forslag om en hal til 
junior på havnebestyrelsens møde. Forslaget 
blev mødt med positive tilkendegivelser, og skal 
indarbejdes i det eksisterende projekt. 
 

7.  Sponsor v/Inge Inge giver update:  
A.P. Møller har givet afslag på ansøgning om 
følgebåde. 
Vi aftaler, at vi laver en bred søgning blandt 
flere og nye fonde. Forslag uploades i 
fællesdrevet. Inden forslag uploades, screenes 
hver fond for: 

• Ansøgningsfrister 

• Pulje 

• Formål 

• Hvad den kunne være egnet at søge til for 
os 
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Alle i bestyrelsen, inkl. gæster       inviteres til 

dette arbejde. 
 

8.  Hvordan får vi SUP hver weekend? Opstartstidspunkt for SUP bliver lørdag d.8.5. 
Kl.10.00.  
Her samler vi skuret og puster boards op. 
Vi aftaler, de første kurser skal ligge i maj. 
Vi (SUP-gruppen) giver Jan info til næste 
månedsbrev så vi kan reklamere bredt for SUP-
afdelingen blandt klubbens medlemmer. 
 

9.  To-do liste v/Jan Ingen punkter. 
 

10.  Regnskab v/Jytte Kontingentopkrævninger udsendt. MINI 
opkrævet forkert.  
 

11.  Klubhus De to døre er udskiftet. Tak til Tom. 
Taget på varmepumpen ved junior er skiftet. 
Ordren på bordene er endnu ikke afsluttet. 
 

12.  Havnen v/Michael En 11 m flydebro kan muligvis etableres ud for 
motorbådsklubben. Michael arbejder videre med 
denne mulighed, hvilken skal godkendes af 
kommunen. 
Flydebroerne til Bro 6 er klar til at komme i 
vandet. Tidshorisonten er ukendt. 
 

13.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Minus nyt. 
 

14.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Hvordan kan vi promovere det store 
havneprojekt: Drøftes på et kommende møde. 
 
Pinsetur: Flemming arrangerer under hensyn til 
restriktioner. 
 

15.  Sejlerskolen v/Jan 24 deltagere. Rigtig flot tilslutning. 
 

16.  Kapsejlads v/Torben Minus nyt. 
 

17.  Junior v/Nina Kapsejladsbøjer indkøbt.  
Stævne d.8-9. maj. God tilslutning blandt 
forældrene. 
Opstart planlægges i slut marts/ start april. Nina 
arbejder videre med en konkret plan. 
 

18.  Formanden 
 

Minus nyt. 

19.  Introskrivelse Introskrivelse – Hans-Erik præsenterer ideen. 
Indholdet, som det er beskrevet i eksemplet, 
giver et godt indblik i klubbens aktiviteter. Vi 
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prøver ideen af, og Hans-Erik tilbyder at være 
tovholder for det videre arbejde med at indhente 
bidrag fra de enkelte afdelinger. 
 

20.  Eventuelt Standerhejsning lørdag d.10.4. kl.11.00-
14.00.Til næste møde planlægges denne 
afhængig af de aktuelle restriktioner. 
 
Plancher v. hoveddøren: Sættes på 
dagsordenen til næste møde. 
 

 


