
Kalundborg Sejlklub   
Berstyrelsemøde dagsorden med referat. 
 
 

Møde i Bestyrelsen, Kalundborg sejlklub. 
Tirsdag 7/4-2015  
 

Deltagere: 

Michael Eliasen (ME),  JanQuist (JQ), Tina Jensen(TJ),  Hans-Ole Rathje (HR), Kristen Rasmussen (KR) Lene 

Pries (LP), Helen Schiøler(HS), Ole jensen (OJ), Martin Dyxenburg (MD). 

 

Fraværende: Ingen 

Nr Emne Beslutning Ansvarlig 

1 Referat fra sidste møde godkendes. Godkendt alle 

2 Bordet rundt: 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Havnen 

 Klubhus 

 Ungdom 

 Motor 

 Kølbåde 

 PR  

Hjemmesiden skal overgå til ny platform. Ny 
webmaster Henning vil tage opgaven. 
 
Bestyrelsen undersøger hvordan klubbens 
penge bedst placeres  
 
Hvis man er gast i længere tid, skal man 
melde sig ind i klubben.  
 
Bestyrelsen vil senere drøfte formen af 
medlemsskabet af Dansk Sejlunion. 
 
Klubben bliver nævnt i et af de næste numre 
af Bådmagasinet, ifm havne hvor der er gode 
aktivitetsmuligheder 
 
Vinduer i klubhuset skal skiftes over 2 uger i 
oktober. Dermed vil projektet ikke berøre 
div. arrangementer.  
 
Vi flytter skabe på drenge baderummet 
til ”bestyrelseslokalet”, som ikke længere 
anvendes til bestyrelsen.  
 
Havnen er renset op, flere pæle skiftet, 

alle 
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riggerbroen forstærket, vand til østbroen. Pt. 
3 ledige pladser. Nye ledig skilte – der skal 
skrives med alm. Speed marker tusch. 
 
2 artikler om sejlkluben på vej til 
Nordvestnyt.  
Allerede 119 medlemmer på vores nye 
Facebook side. Hjemmesiden vil fortsat 
indeholde de mere formelle informationer.  
 
Diverse grupper på de to gode visionsdage 
kommer med nye input og inspiration, men 
afløser eller indgår ikke som en del af 
klubbens udvalg.  
 

3 Emner fra sidst, som ikke er færdig 
behandlet. 

 Intet at bemærke 

Intet Ingen 

4 Nye emner til behandling: 

 Vision opfølgning 

 Bestyrelsen vision 

Der gives status til standerhejsning fra de 
gode visionsdage   
 
Oplæg til klubbens vision fra visionsdagen 
drøftes på næste møde 

ME 

5 Nye emner til behandling: 

 Alarm /  nøgler / forsikring (røg) 

Muligheder for bedre alarm for indbrud 
samt røgmeldere samt forsikring 
undersøges. Der er købt nye C nøgler. 
 

ME 

6 Nye emner til behandling: 

 Standerophal 

Planlagt ME 

7 Nye emner til behandling: 

 Velkomstbrev/ringe til nye 

medlemmer 

 

Vi sender altid velkomstbrev. Det 
nuværende opdateres. Her ud over ringer 
Lene og skaber en personlig kontakt, samt 
tilbyder en sejler mentor i klubben.   

LP 

8 Nye emner til behandling: 

 Direct mail 

Styres af Martin ME 

9 Nye emner til behandling: 

 Kurs mod fjerne kyster 

Vi planlægger et arrangement til efteråret, 
da udsendelserne har stort seertal, og stor 
sejler relevans 

ME 

10 Nye emner til behandling: 

 Overførsel af penge fra havnen til 
klubhuset 

Fra næste år overføres 50% af gæstehavne 
penge til klubben  

HR 

11 Nye emner til behandling: 
Afkald på opkrævning af pladsleje 

for seniorers joller på 

Pladslejen tilbagebetales for 14, men 
opkræves fra og med i år 

HR 
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Referat: JQ 

 

 

jollepladsen for 2014 
12 Næste møde: 

5/5-2015 
Ingen bemærkninger 
 

alle 
 

13 Evt. Asnæsbroen fået lov til at montere el-udtag i 
en weekend mod betaling for forbrug. 
Referat fra det ordinære og ekstra ordinære 
skal på hjemmesiden. 
Fælles møde med Asnæsbroen og Håbet kan 
overvejes.  
Vi vil planlægge sejler arrangement i 
efteråret med elever fra processkolen 
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