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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 21.04.2022 

Mødested: 19:00 i klubhuset 

Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Nina Fabrin, Flemming Larsen, Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen,  

Gæster: Torben Hansen, John Stenderup 

Afbud: Lars Folke,  Anja Kjær 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 31. marts 2022. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

Referatet godkendt med få korrektioner. 

2.  Valg af referent Henrik   

3.  Ændringer til dagsorden Michael valgt som dirigent. 
Havnens dag tilføjet i pkt. 10. 
SUP og Mini i pkt. 11. 

4.  Næste bestyrelsesmøde JLS er væk indtil 12/6. Næste møde mandag 
13. juni kl 1900 

5.  Badeklubben Orientering om status. Afventer elektriker til 
afhjælpning af diverse småfejl. Etablering af 
låse og medlemssystem pågår. Michael 
refererede fra Havnebestyrelsen, der har 
besluttet, at saunaen kan blive stående ved 
sejlklubbens parkering indtil der er etableret el 
ved bro 2., dvs omkring årsskiftet 2022-2023.  

6.  Junior 4 nye medlemmer startet i år. Der udestår en 
kontakt med DGI vedr. status på 
”juniorprojektet” 
 
Ansøgning om motortilskud/RIB? Der 
eftersøges pt tilbud på en ny RIB. Der skal 
udfærdiges ansøgning mandag så den kan 
være kommunen i hænde inden 01 maj. John 
og Henrik laver ansøgningen. 
Sommeraktiviteter? Der udestår en opfølgning 
vedr. Halsnæs Unge Center. Enighed om at 
afvente. 

7.  Standerhejsning Evaluering. Alle var glade ca. 55 deltagere. 
Indkøbsliste OK. Stumpemarkedet gik godt.  

8.  Varmepumper Status. Sidste pumpe skulle være klar til 
installering i løbet af maj. 

9.  Økonomi Regnskab gennemgås. Der er 43 restancer på 
kontingent, men efter udsendelse af rykkere er 
der en kraftig reduktion i antallet af restancer. 
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Der indgår et lille antal juniorer, der fejlagtigt 
ikke er udmeldt. Økonomien anses for sund. 

10.  Havnens dag Havnens dag gennemføres den 20/8 kl. 10 til 
ca.? Vi lægger ”en fælde” ved DSRS om at 
affyre nødraketter samt vise redningsmidler. 
Overveje om vi skal gå ind i noget servering, 
hvis cafeen ikke er genudlejet. Overveje om 
Rune kan bidrage hertil. 
Katja kontaktes vedr. SUP. 
Brainstorming: MOB træning. Udløsning af 
redningsflåde. Sejlerskole involvering. 
Kajak og SUB boards i havnen.  
Der søges en kandidat til at indgå i 
koordinationsudvalget ved havnen. 

11.  SUP / MINI Der pumpes 5 SUP boards op. Flemming og 
Henrik. Der søges efter en leder af afdelingen. 
Mini afventer fremkomsten af en eller to, der 
kan stå for det. 

12.  Klubhus 2030 v/Lars Folke I.A.B. 

13.  Havnen v/Michael Bestyrelsen i havnen er konstitueret med Steen 
Hasselriis som formand. ”Klubbens bro” er lovet 
færdig inden udgangen af 2022. En tegning 
forelægges på næste møde. 
Intet Sankt Hans bål på havnen. 

14.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Det går fint, stadig rimeligt fremmøde. 

15.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Vintersæsonen afsluttet. Pinseturen går til 
Herslev. Flemming Larsen planlægger. Bidrag til 
månedsbrev laves i god tid. Der er traditionelt 
ingen tilmelding. 

16.  Juniorafdeling v/Nina Se pkt 6. 

17.  Sejlerskolen v/John Ventelisten er pt. tom. Udeståender omkring 
betaling. 

18.  Kapsejlads v/Flemming Opstart 27/4 Kapsejladsudvalget har fået 
tilladelse til at finde og indkøbe det nødvendige 
bøjemateriel.. 

19.  Formanden På rejse til medio juni. Håndtering af akutte og 
ikke akutte problemer. 

20.  Eventuelt Lynæsjolle 1 kr. 
Sankt Hans overvejes gennemført i klubben 
med grillaften og et lille bålfad. Planlægges på 
næste møde 13/6. 
Nina, John og Torben deltager som 
hjælpedommere i Jægerspris til håndværkercup 
for folkebåde. 
 
Tak for i aften kl 2100 

 


