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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 03.05.2021 

Mødested: Virtuelt kl. 19:00 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Torben Hansen, Nina Fabrin, Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup, Lars Folke 

Afbud: Inge Hansen 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Præsentation af gæst Lars og Jan orienterede kort. Velkommen til 
Lars 

2.  Valg af referent Michael 

3.  Ændringer til dagsorden Hjemmeside om sikkerhed tilføjet til dagsorden. 

4.  Næste bestyrelsesmøde 12 maj kl.19,00 med Generalforsamling som 
eneste punkt. 

5.  Kapsejladsbestemmelser Lægges ud nu og drøftes på 
generalforsamlingen. 

6.  Generalforsamling Nyt bestyrelsesmedlem 
Status for afholdelse – hvordan ser 
mulighederne ud? 
Beslutning om form, tidspunkt og indhold. 
venter til 12. maj, men FM ønsker en kort 
generalforsamling. 

7.  Europajolle-stævne Der udestår en formel rangliste, der er 
verificeret. Nina fremskaffer og fordeler til Jan 
Facebook benyttes som kommunikationsvej til 
formidling af info vedr. adgang for forældre mv. 
Torben sørger for brændstof. 
Mette står for forplejning, der skal sikres en 
forsvarlig formidling i forhold til corona. 
Nina og Torben undersøger mulighed for 
sponsorat af frugt og vand. 
Jan oplader VHF’er 
Gæstende følgebåde må ikke sejles ind til bro 6, 
men må finde ledige ”huller”. 
Michael tilvejebringer to følgebåde til brug for 
klubben. 
Den i deltagergebyret indeholdte forplejning til 
deltagere forberedes i klubhuset og udleveres til 
fortæring udendørs. Personalet bærer 
mundbind og holder fokus på coronaregler. 
 

8.  Pinsetur Herslev. Er i kalender. Nyhedsbrev igen efter 6. 
maj. Ikke yderligere info. Afventer Corona 
regler. 
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9.  Sponsor  FM oplyste, at der ikke er kommet svar på vores 
anden ansøgning. Mulig arvtager til 
sponsoransøgninger. Tryg donationen er 
afsluttet, men levering af veste og dragter 
udestår stadig. 

10.  Opstart SUP. Reklame til månedsbrev (SUP gruppen) 
Op start skubbes en uge  
Status på planlagte kurser. De er fuldtegnet 
med 4 på venteliste. 
Havnemesteren adviseres om hvilke master der 
fortsat ligger i skuret. Flemming action. 

11.  Lån en båd Voksenmedlemsskab / tillægsmedlemsskab 
Problemet erkendt. Venter til mødet den 12. da 
det vedrører generalforsamlingen. Oplæg inden 
mødet.(Selvrisiko?) 

12.  Billeder i klubhus Skal klubben påtage sig eventuelt erstatnings-
ansvar? Kunne være godt, men klubben vil ikke 
påtage sig et erstatningsansvar. Vi takker nej. 

13.  To-do liste v/Jan • Følgebåde – status: 24-25 maj repareres 
de ved brdr Petersen. Efter motor rep 
kigges der på skrog problemer. 

• Trailer med udstyr – anvendelse og 
udpakning. Legedag på havnen med det 
nye grej for at se, hvad der dur og 
hvordan. Åbent klubhus efter corona 12 
juni 2021. 

• DS-undersøgelse om kvinder i sejlsport. 
Medtages i næste månedsbrev som helt 
neutral formidling. 

• Kapsejlads – regelsæt – diskussion. 
Medtages på GF. Jan laver Jan oplæg. 
 

14.  Regnskab v/Jytte Status Ingen væsentlige udsving. 

15.  Klubhus Borde anvendes til e-stævnet. Derefter 
bortskaffes de til fri afhentning. Michael står for 
det. Kridt tavlen køres væk. 
Der er behov for et reolsystem i værkstedet. 
Kan bygges af bordene. 

16.  Havnen v/Michael Cafeen er forhåbentlig snart udlejet. 
Tårn projektet ruller.  
Ramslaget er klar. 
Sikker havn. Placering af stiger. 

17.  Seniorudvalg v/Hans-Erik  

18.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Hvordan kan vi promoverer det store 
havneprojekt? Punktet genoptages på næste 
møde. 
Henrik overvejer: 
Redningsmidler og påklædning 
Brandslukning 

19.  Sejlerskolen v/Jan I.A.B. 
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20.  Kapsejlads v/Torben Slå pæl indtil da bøje. Start onsdag 5 maj. 

21.  Junior v/Nina Klargøring af materiel. Følgebåde. Optimister i 
hal. Evt nye jollevogne. 
Opstart i sidste uge. 1 yngling i vandet i dag. 
Nye radioer leveret. 
Nina bestiller reservedele til jollevogne. 
Nina sender juniorliste til Jytte. Efter stævnet. 

22.  Formanden Koordineringsmøde med øvrige formænd. 
Skafte køber en drabant, hvis der kommer en 
god båd pris maks 15K 

23.  Hjemmesiden 
 

Hans Erik lage tryk på, så vi snarest får 
opdateret hjemmesiden. 

24.  Materiel og Sikkerhed i klubbens 
fartøjer. 
 

Hans-Erik foreslår, at der skaffes en 
”bådsmand”, der står for styring af 
vedligeholdelsen og sikkerhed af klubbens 
bådmateriel. Michael etablerer et system, der 
kan overdrages til en bådsmand. 

25.  Eventuelt Der opstod en drøftelse omkring hjælpere, der 
alene bidrager til klubben men ikke nyder; og 
unge trænere, der ikke har ”råd” til at lægge 
fritid på havnen. 
Nina spørger om Mikkel kan søge Oticon om 
penge til en Gummibåd. God ide, der skal 
inddrages i drøftelserne om sponsorater. 
Lars Folke foreslog, at vi bliver bedre til at 
invitere medlemmerne til at bidrage til konkrete 
aktiviteter. 
Hans-Erik foreslår, at der etableres en lørdag 
formiddag hvor der sælges standere og nøgler. 
Hans-Erik udmelder dato, så det kan 
annonceres i månedsbrev. 
 
 

 


