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Deltagere: 

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

Jensen (OJ), Lene Pries (LP), Helen Schiøler(HS) 
 

Afbud: Martin Dyxenburg (MD) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat   JQ 

Disp. af mødet   
 

MD 
 

Formand 
 

  

Næstformand 
 

  

Kasserer 
 

  

Havnen 
 

Et senior medlem har klaget over, at der skal betales for 
opbevaring af en kajak på jollepladsen. Betalingen er helt i 
tråd med reglerne for brug af jollepladsen, og reglerne gælder 
selvfølgelig alle, hvorfor bestyrelsen helt enig i, at der skal 
betales. (Regelsæt for jollepladsen kan ses på hjemmesiden) 
 
Fordelingen af havnepladser er lavet færdig.  
 
Problemet med de glatte træbroer. Havneudvalget har fundet 
en løsning, som vi forventer vil hjælpe på problemet. 
 

HR 

Klubhus 
 

Vi har fået flere nye medlemmer, og flere af dem planlægger 
at deltage i Sejlerskolen.  
 
De nye medlemmer virker meget glade for vores nye ordning 
med, at de bliver kontaktet af klubhusformanden.  
 
Vi har introaften for nye medlemmer d. 21. april kl. 19.00, 
hvor vi også vil forsøge at invitere potentielt nye medlemmer 
via Facebook og avisen. 
 
Renovering af gulve mv. i klubhuset er i fuld gang. 
 
Klubhuset vil undersøge om det kan være hensigtsmæssigt, at 
bruge robotstøvsuger i klubhuset.  
 

LP 

Ungdom 
 

Alle våddragter er vasket og diverse forberedelser er i gang til 

start af jollesejladsen i april. 

 

HS 

Motor 
 

  

Kølbåde   

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 08.03.2016 
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PR 
 

  

Nye emner til 
behandling 

Opfølgning på Generalforsamling 

 Bestyrelsen var glade for, at bestyrelsens forslag blev 
godkendt på generalforsamling, med to gode 
ændringer til forslaget, som opstod i debatten på 
generalforsamlingen. 
 

Ekstraordinær generalforsamling 

 Bestyrelsen planlagde den ekstraordinære 
generalforsamling.  
 

Efter påske vil bestyrelsen holde et ekstra bestyrelsesmøde, 
hvor vores revisor inviteres. 
 

 

Næste møde  Tirsdag d. 5.4.16 kl. 19.00  

Evt. På generalforsamlingen blev det drøftet under evt., om C 
Holdet skal have betalt deres kaffebrød. C Holdet har dog 
efterfølgende besluttet, at de foretrækker selv at betale.  
 

 


