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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP), 
Martin Meredin (MM),  

 

Afbud: Martin Dyxenburg (MD), Jan Quist (JQ), Kenneth Juul (KJ), Helen Schiøler(HS) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat   JQ 

Disp. af mødet   
 

JQ 
 

Formand 
 

Frivilligt arbejde. På baggrund af henvendelser fra et par 
medlemmer, vil bestyrelsen gerne, at alle medlemmer er 
opmærksomme på, at vores gode klub drives af frivillige 
medlemmer, som alle skal have stor ros for deres bidrag.  
 

ME 

Næstformand 
 

Tursejlerdagen. Eksperimentet med Tursejlerdagen om 

mandagen kl. 17 er kommet godt i gang, har givet flere nye 

medlemmer og erfarne skippere hyggelige timer på vandet de 

tre mandage med godt vejr. Sejladserne afsluttes med fælles 

mad sammen med jolle og surf folkene. 

 

JQ 

Kasserer 
 

Kontingent. Der er 15 medlemmer som ikke har betalt skyldigt 
kontingent. 
Medlemmerne er rykket for betaling, og der foretages 
udmeldelse efter gældende vedtægter, hvis betaling fortsat 
udebliver.  
 

TJ 

Havnen 
 

Der foretages geotekniske undersøgelser på dæmningen. 
Dæmningen kræver i øvrigt noget vedligeholdelse. 
Fenderplanker skiftes på vestsiden af vestbroen.  
Der opsættes master med projektør og kamera ved udgangen 
til broerne. 
Der kigges på mulighed for at lave et lege område til børn. 
Der tænkes på regler for at hindre ”grønne” både, som vi i 
øjeblikket har 2 af i havnen, og som ikke pynter i havnen. 
Broernes Ankre og kæder får nu den årlige gennemgang. 
Havneudvalget undersøger mastekranens løftekapacitet. 
 

HR 

Klubhus 
 

Medlemmer som har tilmeldt sig torsdags cafe’ men ikke 
møder op på dagen, opkræves for menuens pris. 
Klubhuset holder 25 års jubilæum til juni næste år. Udvalget 
undersøger muligheden for at etablere en nordterrasse, som 
måske kan være færdig til husjubilæet. 
Vi undersøger om klubben vil gøre brug af svømmehallen til 
kalundborgmessen, med joller, SUP og windsurf. 
Afriggerfesten d. 11.11. mangler hjælpere. 
Bankospil udbydes til medlemmer som vil hjælpe med 

LP 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 5.9.2017 
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opgaven. Bestyrelsen har de sidste 2 år koordineret opgaven. 
Klubben har 25 år jubilæum i juni næste. Begyndende 
overvejelser om, hvordan vi skal markere det. 
Udvalget undersøger hvilke muligheder der er ift. nyt betræk 
på klubhusets stole. 
 

Ungdom 
 

Udvalget har lige nu 15 sejlere. Er begyndt at træne 
kapsejlads med de nye sejlere, så de kan deltage i stævner. 
Klubbåden bruges også på dage, hvor det er muligt med vind 
og vejr, og båden deltager i onsdags kapsejladserne. 
Klubbåden har deltaget i DM med en 12 plads. Båden har ikke 
været benyttet ret meget af sejlerskoleelever, og båden 
kunne helt generelt godt benyttes mere. Vi evaluerer 
konceptet med klubbåden når sæsonen er slut.  
 

HS 

Motor 
 

  

Kølbåde 
 

Kapsejladserne har været afviklet som planlagt, og deltagerne 
har efter sejladserne været samlet i klubhuset til spisning og 
hygge. Der skal overvejes ny løsning for forplejningen i 2018, 
da den løsning vi har nu kun er mulig i år. Udvalget overvejer  
også en workshop, med emnet flere både på vandet. 
 

MM 

PR 
 

Det er indtil videre 12 medlemmer, som har ønsket at 
modtage Sejleren med posten.  
 

 

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  3/10-2017  

Evt.   


