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Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 31.03.2022 

Mødested: 19:00 i klubhuset 

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

Suppleant/
Udvalgs 
deltager 

Suppleanter:, Anja Kjær 

Gæster: Torben Hansen, John Stenderup 

Afbud: Henrik Andersen, Michael Christiansen, 

Dagsorden 
Beskrivelse Beslutninger 

1.  Godkendelse af referat fra mødet 
den 23. februar 2022. 
Referat underskrives via mundtligt 
tilsagn, der tages til referat. 

Godkendt. 

2.  Valg af referent og dirigent.  Referent: Lars Folke , dirigent: Flemming 

3.  Ændringer til dagsorden Mini pkt. 10, børneattester pkt.11, brug af 
klubhus til bådrep. Pkt. 12 

4.  Næste bestyrelsesmøde 21/4 kl.19 (JLS er væk 25/4-19/6) 

5.  Badeklubben Saunaen er midlertidigt parkeret foran 
klubhuset. Der arbejdes på finansiering af egen 
ponton. 
El-forbrug: der er installeret en bi-måler i el-
skabet, så saunaforbruget kan måles. 
Sejlklubben har fastpris (månedsvis) så 
omkostningen kan beregnes præcist.  
Det kommer derfor ikke til at koste sejlklubben 
penge. Der oprettes en dedikeret konto i 
regnskabet. 

6.  Junior Søn.3/4 Kl. 13, er der intro-dag for alle 
interesserede juniorer og deres forældre. 
Ansøgning om motortilskud – Jan og Michael 
ser på det. LAG-midler kan evt. søges. 
Sommerferie-aktiviteter: HUC kan bidrage med 
penge til instruktører. Vi arbejder videre med. Fx 
en uges aktiviteter. Jan kontakter HUC.  

7.  Standerhejsning m. Stumpemarked 

& brunch 

9/4 kl.11-14  
Fordeling af opgaver. Bestyrelsen mødes 8:30. 
Indkøbsliste (Torben og Jytte) 

8.  Varmepumper Der er skiftet varmepumper i klubhuset. 
Juniorstuen er ikke skiftet endnu.  

9.  Økonomi De to nye varmepumper har kostet 47.190,- 
Kontingentet er på vej ind. 

10.  Mini-hold Jan er væk, så der skal findes en anden til at 
tage minierne. Der laves et ”job opslag” i 
månedsbrevet. 

11.  Børne attester Alle børneattester skal opdateres.  

12.  Brug af klubhus til bådrep. m. 
varme 

Et medlem har brugt juniorstuen til reparation af 
sin båd med varmen tændt i flere uger. 
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Juniorstuen var optaget og der er brugt en del 
strøm. Der må fremadrettet kun repareres i 
værkstedet 

13.  Havnen v/Michael Intet nyt. 

14.  Seniorudvalg v/Hans-Erik Intet nyt. 

15.  Aktivitetsudvalg v/Henrik Alle teori-elever bestod, der henstår eet fordrag. 

16.    

17.  Sejlerskolen v/John Opstartsmøde i går (onsdag). Bådene skal i 
vandet 19/4. der sejles fra d. 2/5.  
Kontingent for eksterne instruktører der ikke 
benytter klubbens faciliteter, fastsættes 
midlertidigt til det samme som for junior 
instruktører. 
Sejlerskolen melder sig ind i DSRS. 

18.  Kapsejlads v/Flemming Opstartsmøde 27/4 kl. 19. Kreds-kapsejlads uge 
38 2023 (23.-24./9) i Frederiksværk. 

19.  Formanden  

20.  Eventuelt Møde i klubhus 2030. 
 


