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Møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub. 
Tirsdag 5.5.2015 – kl. 19:00   
 

Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Kristen Rasmussen (KR), Helen Schiøler(HS), Ole Jensen (OJ), 

Martin Dyxenburg (MD). 

 

Fraværende: Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Lene Pries (LP). 

Nr Emne Beslutning Ansvarlig 

1 Referat fra sidste møde godkendes. Godkendt med flg kommentarer: 
Pkt. 7: Når nye medlemmer har meldt sig 
ind, sener Tina besked til Hans Ole, som 
sender velkomstbrev samt 
medlemsnummer til medlemmet med cc til 
Lene Pries (der kontakter dem personligt) 
Pkt 9 : aktion er MD, ikke ME 

alle 

2 Bordet rundt: 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Havnen 

 Klubhus 

 Ungdom 

 Motor 

 Kølbåde 

 PR  

Tæringer i pæle: der skal ske en eller anden 
slags udbedring indenfor de nærmeste år. 
Ny beddingsvogn planlægges bygget til 
efteråret. 
Kalundborg Kommune har modtaget 
Gisselørehavnens regnskab, med 
følgeskrivelse der specificerer hvordan 
Kommunens midler har bidraget til 
vedligehold (sammenholdt med de frivillige 
arbejder). 
Ungdomsafd. er startet op med 6 nye 
sejlere, plus 3 nye surfere. 35 personer til 
spisning på den første sejladsaften. 
Sejlerskole: er op startet med 26 elever. 2 
nye instruktører, Birgitte Ebdrup og Søren 
Gaarde, er kommet godt fra start. Sejladser 
fra 19.maj.  
PR: Det lykkedes at få artikel i Nordvestnyt 
med de vigtigste budskaber, mht. opstart 
af sejlerskoler og portræt af klubbens 

alle 
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formand og visioner. Der er snart 
arrangement for surfere der er ny 
tilflyttere til Kalundborg.   

3 Emner fra sidst, som ikke er færdig 
behandlet. 

 Placering af klubbens penge 

 Klubbens vision  

 Muligheder for medlemskab af DS 

 Evt. møde med Asnæsbroen og 
Håbet 

 Sejler arrangement i efteråret 

 Dropbox 
 

Oplæg til klubbens vision er under videre 
gennemtænkning. 
DS: vi er i dialog med DS og fortsætter med 
at overveje tilpasset medlemsskab. Vi skal 
checke om vores medlemskartotek hos DS 
er opdateret. 
Samarbejdsmøde med de 2 andre broer 
afholdes snarligt. 
Dropbox: man kan godt få notifikationer, 
når andre har redigeret i en fil, så skal man 
ændre i opsætningen. 

Ingen 
 
ME 
ME 
JQ 
Alle 
 
Alle 

4 Nye emner til behandling: 

 Besøg fra Jyske bank kl. 19-20 

 
Forventes aflyst, grundet svagt fremmøde. 

 
ME 

5 Nye emner til behandling: 

 Næste visionsdag  

Det annonceres på hjemmesiden, at det 
videre arbejde fortsætter efter 
efterårsferien. 

 
MD 

6 Nye emner til behandling: 

 Muligheder for medlemskab af DS 

-  
- 

7 Nye emner til behandling: 

 Fælles møde med Asnæsbroen og 
Håbet overvejes.  

-    
- 

8 Nye emner til behandling: 

 Hvem planlægger sejler 
arrangement i efteråret med 
elever fra proces skolen . 

-  
- 

9 Nye emner til behandling: 

 Klubbåden Andrea 

Nuværende udvalg ønsker at trække sig. 
Der annonceres efter en eller flere nye 
bådsmænd, henv. til ungdom@kalundborg-
sejlklub.dk. 

MD 

10 Nye emner til behandling: 

 Uddybning af havnebassin og 
spuns ved dæmningen. 

Kalundborg Kommune er ansøgt om 
uddybning af Gisselørehavnen, samt 
islåning af spunsvæg på jollepladsens 
nordside / vest siden af dæmningen.. 

HR 

11 Nye emner til behandling: 

 Hvordan bliver vi flere 
medlemmer? 

Se nedenfor mht. kontingent. 
MD spørger de nye sejlere til, hvad de godt 
kunne tænke sig i klubben. 

ME 

12  Passiv/gaste/støtte medlem. Helen laver oplæg til kontingentstruktur 
som tager højde for at gastemedlemmer 
kan betale mindre mod at give afkald på 
udvalgte rettigheder, samt at jolleforældre 
kan opnå et medlemsskab til reduceret 

HS 
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pris. Væsentlige udgifter til alle 
medlemmer er DS kontingent samt 
Sejleren. 

13  Næste møde: 2 juni 2015  ME 

14 Evt. Kursus i Facebook ønskes – specielt 
hvordan man finder rundt i Sejlklubbens 
sider. Kunne arrangeres ifm. en 
torsdagscafe. 

LP/ME 
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