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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 12.05.2021 

Mødested: Virtuelt kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup, Lars Folke 

Afbud: Torben Hansen, Inge Hansen, Michael Christiansen, Nina Fabrin, John Stenderup 

og Flemming Larsen. 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 3. maj 2021 udskydes til næste 
møde 

Udsættes til næste møde 

2.  Valg af referent Henrik 

3.  Ændringer til dagsorden Ingen 

4.  Generalforsamling Fastlæggelse af dato: Mødet fastsat til mandag 
den 31. maj kl. 1900 til 2130. 
Fastlæggelse af form (fremmøde/virtuelt): I 
Frederiksværk Gymnasiums AULA. 
Nyt medlem: Lars Folke har telefonisk meddelt, 
at han gerne stiller op til bestyrelsen. 
Drøftelse af, om navne til valg af 
bestyrelsesmedlemmer skal medtages i 
indkaldelse eller ej: Vi beslutter at medtage 
navne i dette års indkaldelse. 
Beretningsform (skriftlig?): Skriftlig beretning 
udsendes forud for generalforsamlingen, så den 
kan tiltrædes på mødet. 
Regnskabet og budget genudsendes med 
indkaldelsen. På mødet foretages en meget 
summarisk gennemgang. 
Forslag til afstemning. 

• Kontingent for voksne trænere: 
o Voksne, der udelukkende fungerer 

som trænere og dermed ikke har 
anden tilknytning og/eller aktivitet i 
klubben betaler 10kr. i kontingent. 

• Kapsejlads deltagergebyr: Formulering jf 
tidligere vedtagelse. Vedtægter 
konsekvensrettes. 

• Lån en båd – kontingent: Efter lang 
drøftelse enige om at lade emnet ligge til 
forsikringsforhold er afklaret. 

• FM udarbejder indkaldelsen og 
udsender. 

• Indkaldelse udsendes snarest. 
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• Skolesejlads aflyses under 
gennemførelsen af generalforsamlingen. 

• Tentativ dato for bestyrelsesmøde 
fastsættes til 25. MAJ kl. 1900 

5.  SUP Klargøring 17/5:  Flemming og Inge mailer 
status på masteskur samt tidspunkt for 
aktiviteten til bestyrelsen og gæster, som kan 
joine ind på aktiviteten. 

6.  Formanden Koordineringsmøde. Iab. Sponser møde Iab. 

7.    

8.    

9.    

10.    

11.  Eventuelt FM: Stævnet i forgangne week-end var en stor 
kraftanstrengelse for klubben. Vi har nydt godt 
af mange medlemmers aktive bistand, og 
stævnet blev afviklet succesfuldt. 
Hans -Erik: Hvilke medier var involveret? 
Grundet corona var medie - inddragelsen 
begrænset til et minimum. Stævnet blev holdt 
under stram styring af antal personer i 
stævneområdet. 
 
 

12.  Mødet sluttede: 21.30 
 


