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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 19.09.2022 

Mødested: 19:00 i klubhuset 

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

Fabrin 

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter: Henrik Andersen,  

Gæster: Torben Hansen, John Stenderup 

Afbud: Michael Christiansen, Anja Kjær, Lars Folke. 

Referat 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 30. august 2022. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

Godkendt 

2.  Valg af ordstyrer og referent Jan/ Henrik 

3.  Ændringer til dagsorden Pkt. 17 dækkes under pkt.5. 

4.  Næste bestyrelsesmøde Torsdag 27 oktober kl. 1900 

5.  Junior Status 
Ny RIB. Måske kommer den i uge 39. Det blev 
besluttet, at den udrustes med skruebeskytter 
og med det udstyr, som kræves jf, 
Søfartsstyrelsens regler. Liste tidligere 
fremsendt til Michael Christiansen. Nina 
foranstalter at skruebeskytteren monteres ved 
leverandør. Michael sørger for øvrigt udstyr. 
Forsikring koster 3300 i vinterhalvåret. Michael 
og John Motor + skolebådsmotor males i 
hæslig farve. Nye låsewirer indkøbes såfremt de 
kan godkendes af forsikringen. Nina 
Svømme-/jolle- veste. Indkøb udestår. Nina 
sikrer at veste er klar til næste sæson. 
Tilbagemelding på skolearrangementer. Stor 
succes. Samarbejdet videreføres næste år. 
Juniorafdelingen laver en erfaringsopsamling 
med kommunen i en kort skriftlig tilbagemelding. 
Skal forelægges på næste møde den 27/10.  
Partnerskabsaftale med kommunen (Michael) 

6.  Økonomi Regnskab gennemgås. Budgetopfølgning 
udviste ingen røde lamper. Årets elbudget er nu 
brugt, der vil derfor komme en merudgift for 
resten af året. 

7.  SUP / MINI Aktivering af vores SUP-boards. I.A.B. 

8.  Udlejning af klubhus til 
erhvervsarrangementer 

Det besluttedes, at FM kan give tilladelse til at 
medlemmer i begrænset omfang kan leje 
klubhuset  i et begrænset tidsrum til 
erhvervsmæssige formål, idet lejen fastsættes 
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individuelt. Lejen må ikke komme i vejen for 
klubbens øvrige aktiviteter. 

9.  Standernedhaling Flidspokal/”fidusbamse” To kandidater er 
fundet. Torben foranstalter. 

10.    

11.    

12.    

13.  Klubhus 2030 v/Lars Folke Venter 

14.  Havnen v/Michael Bro. Forventes færdig i indeværende år.Det skal 
sikres at den er stabil nok til brug for 
skoleelever. 
Der arbejdes i havnen på en løsning til mulig 
etablering af en ny mastekran. 
Jordbundsforholdene er en udfordring. 
 

15.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Det kører. 

16.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Arbejdsdag i september: Borde bænke, ukrudt, 
flagstang vinduespuds, juniorafdeling. Optælling 
kabys.  
Vinterprogram. Dansk Søredning. 

17.  Juniorafdeling v/Nina Se pkt. 5. 

18.  Sejlerskolen v/John Praktisk prøve aflyst grundet vejrlig. Ny dato 
søges evt. vente til foråret. 
Ny motor, males i hæslig farve. 
Med de foretagne nyindkøb drøftedes det, 
hvordan man håndterer garantibeviser samt 
overholdelse af serviceintervaller i relation til 
garantier. Det blev besluttet, at der lægges kopi 
til kasseren og at områdelederen (sejlerskole og 
juniorafd.) er ansvarlige for at styre på 
terminerne. 

19.  Kapsejlads v/Flemming Lagkagecup den 2/10 ” 2.års eleverne tilbydes 
at deltage i skolebådene. 

20.  Badeklubben Orientering / status. Finansiering af ponton til 
sauna er på plads. Der arbejdes videre. 

21.  Formanden Styring varmepumper. Afventer 
Bluetooth til anlæg? Der anskaffes en blue tooth 
interface til klubbens radio. 
 
. 

22.  Eventuelt God oplevelse ved det seneste skolebesøg, 
hvor lærerne efterfølgende sikrede en 
forbilledlig oprydning. 
Forsikringsoversigten viser sig ikke at indeholde 
KRABASKEN. Hans Erik afventer svar fra 
forsikringsselskabet. 
Mødet sluttede 21.22 
 

 


