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Emne: Bestyrelsesmøde  
Dato: 13.06.2022 
Mødested: 19:00 i klubhuset 
Deltagere: Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Lars Folke, Flemming Larsen, Jytte 

Larsen, Hans Erik Ottosen, Nina Fabrin 
Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen, Anja Kjær 
Gæster: Torben Hansen, John Stenderup 

Afbud: Henrik Andersen 

Referat  
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 21. april 2022. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

Godkendt 

2.  Valg af dirigent og referent Michael og Lars 
3.  Ændringer til dagsorden Punkt 7 ændres fra ”Standerhejsning” til 

”Skt.Hans” 
4.  Næste bestyrelsesmøde Tir. 30. august 2022 kl 19:00 
5.  Badeklubben Orientering / status: 

- Der arbejdes på at få saunaen op at 
køre.  

- Det forventes at den kan ligge i 
forlængelse af Bro 0, på badeklubbens 
egen pontonbro. 

6.  Junior Status: 
- Der er 7 nye og 11 ialt  

Svømme-/jolle- veste 
- Der er for få – vi køber 10 jolleveste (ca. 

2000) 
Sommeraktiviteter? 

- Kommunen har ikke vendt tilbage.  
Tilbagemelding på skolearrangement 

- Michael har talt med DGI/Kommunen og 
der har allerede været en dag med en 
lokal 7.klasse. Kommunen/SSP kan 
afsætte penge til undervisning.  

- Vores eget DGI vdr. 2.-3. klasser er gået 
i stå (Rune fra DGI, har ikke taget 
affære).  

Borde i juniorstuen? 
- De er fundet. 

Partnerskabsaftale med kommunen (Michael) 
- Se ovenfor. 

Tilbagemelding på skolearrangement 
- Se ovenfor  

Aktivering af vores SUPboards  
- Vi er blevet kontaktet af Elite-

svømmerne, de vil gerne prøve.  
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Voksen kapsejlads i optimist 
- En optimist-sejler skal helst ikke veje 

mere end 50 kg. – Jan laver en test – kan 
det lade sig gøre? 

Jollestativerne fjernes så jollerne kan ligge på 
vognene – så kan børnene håndtere jollerne 
uden forældre – der afventes et budget. 

7.  Skt.Hans tor. 23/6 Planlægning 
- Grill (á la fredags grill) der vil være salat, 

brød og bål. 
- Tine eller Henrik arrangerer  

8.  Varmepumper Status. Manglende ekstra styring. 
- Alt i tilbuddet er monteret,  

9.  Økonomi Regnskab gennemgås 
- 421k i kassen, der er opkrævet 

kontingent. 8 har meldt sig ud i den 
forbindelse.  

- El-omkostningen har været højere end 
budgetteret.  

10.  Havnefest 20/8 13:00 -  - Hans-Erik har deltaget koordinations-
udvalgt 

- Det er ikke havnen, men klubberne der 
skal forestå nogle aktiviteter.  

- Sejlklubben kan evt. lade folk prøve en 
jolle el. sup-board, sælge kaffe og kage, 
åben-båd, Info om Sejlerskole 

- Hans-Erik koordinator men kan ikke 
deltage på dagen.  

11.  SUP / MINI Aktivering af vores SUP-boards. 
- Der er pt. Ingen mini aktiviteter 

12.  Udlejning af klubhus til 
erhvervsarrangementer 

Vi er blevet spurgt - vil vi det? 
- Udskudt til senere beslutning 

13.    
14.    
15.  Klubhus 2030 v/Lars Folke - Intet nyt 
16.  Havnen v/Michael - Bro 6 er klar ved årets udgang. 
17.  Seniorudvalg v/Hans-Erik - Der er stadig møde hver tirsdag 
18.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Pinsetur evaluering. 

- God tur med godt vejr 
- 8 både deltog 

19.  Juniorafdeling v/Nina - Er behandlet 
20.  Sejlerskolen v/John - Betalinger – én mangler. 

- Der er nu fyldt op (der manglede én) 
21.  Kapsejlads v/Flemming - Det går godt 

- Mange sejlede SRPI 
22.  Formanden - Intet yderligere  
23.  Eventuelt - Katamaranen skal bruges eller fjernes, 

siger havnen,  
- RIB (Esben) – vi har søgt kommunen, 

men har endnu ikke fået svar. 
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- Døren til juniorstuen skal der kigges på, 
den er ”træt” 

 


