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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 24.11.2021 

Mødested: Fremmøde i klubhuset kl. 19:00, Torben på fjernforbindelse 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Lars Folke, Torben Hansen, , Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen  

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen 

Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup 

Afbud: Nina Fabrin 

REFERAT 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra 
mødet den 14. oktober 2021 

Godkendt med rettelse af dato for møde. 

2.  Valg af referent Henrik 

3.  Valg af dirigent Michael 

4.  Ændringer til dagsorden Junior pkt. 17 udgår. 

5.  Næste bestyrelsesmøde 15. december kl. 1900 ekstraordinært. Eneste emne 
Generalforsamling. 
17. januar kl.1900 

6.   Junior – DGI – forløb til 

3.000? 

Nyt udkast til formål og bestemmelser for juniorer. 
Bestyrelsen bedes gennemlæse og kommentere. 
Nyt oplæg til folder med information om 
juniorafdelingen. 
Møde med FRV kommune omkring fondsmidler og 
muligheder. Der er muligheder ved nye aktiviteter. 
Referat fra møde med DGI vedr. nye medlemmer. 
DGI tilbyder et forløb med 3x3 timer hvor man sparrer 
med klubbens repræsentanter. Derefter går DGI på 
skolerne og rekrutterer elever til action events i 
klubben. Vigtigt hvordan man møder børnene men 
mindst lige så vigtigt, hvordan man møder forældrene. 
Stringent tilgang til normer og holdninger. Målgruppe 
2. og 3. klasse. Vigtigt at ledelsesgruppen i junior er 
enige og konsekvente. 
Det blev besluttet at iværksætte. 
Besluttet at få syet en presenning til den ene yngling. 
Pris ca. 4000 kr. + moms. Iværksættes når båden er 
søsat til foråret. 
Stativet skal justeres. Michael og Torben ser på det. 

7.  Generalforsamling På valg er Jan, Torben, Nina, Hans-Erik 
Jan og Nina genopstiller. Hans-Erik ?? 
Suppleanter. Henrik ?? 
Rune genopstiller ikke.  
Særlige emner: Klubhusets fremtid. Der fremsættes 
forslag om etablering af projektgruppe KLUBHUS 2030 
og der afsættes 15.000 kr på budgettet til gruppen. 

8.  Corona Fælles beslutning/holdning til arrangementer. 
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Klubben følger gældende regler og fra d.d. kræves der 
som minimum coronapas ved aktiviteter i klubhuset. 

9.  Klubhus Varme, lydanlæg. Problemer løst       

10.  Indsatsområder kommende 
sæson 

Juniorafdeling og Klubhus. 

11.  Økonomi Regnskab gennemgås. Besluttet at sætte penge af til 
en ny drabant. 
Afskrivning på klubhus over 5 år. 
Medlemskanber: Voksen 217 tillæg 43 
Støtte 14 og 5 minier og 9  juniorer.+ 5 særlige 
medlemmer. 

12.   i.a.b  

13.   i.a.b 

14.  Havnen v/Michael Generalforsamling – status. Michael gav status. 
Der var enighed i bestyrelsen om at tilbyde 
Badeklubben, at de midlertidigt kan stille saunaen op 
ud for klubhuset og lade dem købe strømmen af 
sejlklubben. 

15.  Seniorudvalg v/Hans-Erik  

16.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Henrik gav status på tilmeldinger 

17.  Juniorafdeling v/Nina  

18.  Sejlerskolen v/John John fik carte blanche til at tilmelde instruktører til 
sejlinstruktør kurser ( pris 750/ kursus.) 

19.  Kapsejlads v/Torben I.a.b. 

20.  Formanden Hjemmesiden, Ralf. Sponsor – motor. Badeklub 

21.  Eventuelt  
 


