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Deltagere:	  

Michael	  Eliasen	  (ME),	  Hans-‐Ole	  Rathje	  (HR),	  Tina	  Jensen(TJ),	  Lene	  Pries	  (LP),	  Helen	  Schiøler(HS),	  
Martin	  Meredin	  (MM),	  Kenneth	  Juul	  (KJ),	  Jan	  Quist	  (JQ)	  deltager	  virtiuelt	  

	  
Afbud:	  Martin	  Dyxenburg	  (MD),	  Kristen	  Rasmussen	  (KR),	  

Emne	   Orientering/Beslutning	   Ansvarlig	  
Sidste	  mødereferat	  	   	   JQ	  

Disp.	  af	  mødet	  	   	  
	  

JQ	  
	  

Formand	  
	  

-‐ Ny	  til	  kasser	  posten.	  
Bestyrelsen	  forventer	  at	  have	  en	  kandidat	  til	  posten,	  
efter	  opgaven	  er	  mere	  opdelt,	  og	  når	  det	  
forhåbentligt	  er	  endelig	  afklaret,	  indkalder	  vi	  til	  
ekstraordinær	  generalforsamling.	  	  

-‐ Stander	  op	  tale	  d.	  15.	  4.	  
Formanden	  er	  ikke	  hjemme,	  men	  Lene	  Pries	  holder	  
talen.	  	  

-‐ Vild	  med	  vand	  status	  
12.	  marts	  2.	  samling	  hvor	  opgaverne	  er	  fordelt	  til	  
tovholdere,	  som	  så	  står	  for	  de	  enkelte	  arrangementer.	  
Afsluttende	  møde	  på	  mandag.	  Mads	  og	  Frederik	  
koordinerer.	  	  Næste	  møde	  mandag	  den	  9.4.	  

-‐ Roklubben	  100	  år	  
Vi	  har	  givet	  en	  Holmegård	  vase	  med	  et	  pengetræ.	  	  

-‐ 	  

	  

Næstformand	  
	  

-‐ Frivilligt	  arbejde.	  Bestyrelsen	  vil	  sende	  en	  mail	  til	  alle	  
nye	  medlemmer,	  med	  et	  afkrydsningsskema,	  hvor	  
man	  kan	  angive,	  hvilke	  opgaver	  man	  vil	  bidrage	  med	  i	  
sejlklubben.	  	  

-‐ Sejlerskolen	  2018	  er	  under	  planlægning.	  Der	  er	  
allerede	  fuldt	  besat	  af	  elever.	  Vi	  får	  i	  år	  brug	  for	  et	  par	  
nye	  Sejlerskole	  skippere.	  
	  

	  

Kasserer	  
	  

-‐ Ny	  opgavefordeling.	  Den	  nye	  kasserer	  vil	  som	  
foreslået	  på	  generalforsamlingen	  få	  ekstern	  betalt	  
hjælp	  til	  arbejdet,	  og	  nuværende	  kasserer	  vil	  sætte	  
den	  nye	  på	  posten	  ind	  i	  arbejdet.	  	  	  

-‐ Vi	  har	  siden	  2005	  betalt	  for	  el	  pumpe	  fra	  SEAS	  NVE,	  
en	  udgift	  som	  ikke	  hører	  til	  klubben.	  Kassereren	  
forsøger	  at	  få	  rettet	  fejlen.	  	  
	  

	  

Havnen	  
	  

-‐ Spillet	  til	  ophaler	  vognen	  er	  repareret.	  Alle	  taljer	  og	  
stropper	  er	  kontrolleret,	  og	  spillet	  har	  fået	  certifikat.	  

-‐ Vold	  med	  hybenbuske	  er	  fjernet,	  og	  C	  Holdet	  vil	  	  
opsætte	  hegn	  i	  stedet.	  

-‐ Uddybning.	  Udvalget	  arbejder	  fortsat	  på	  at	  få	  havnen	  
uddybet	  til	  minimumsdybden.	  	  

	  

Bestyrelsesmøde	  	  
Tirsdag	  d.	  3.4.2018	  
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-‐ Havnepladserne	  er	  fordelt,	  og	  der	  er	  3	  ledige	  pladser	  
af	  de	  store.	  	  

-‐ Kraner	  til	  gummibådene	  er	  renoveret,	  og	  bliver	  sat	  op	  
i	  løbet	  af	  et	  par	  uger.	  	  
	  

Klubhus	  
	  

-‐ Torsdags	  cafe	  næste	  gang	  er	  torsdag	  d.	  26.4.	  	  
-‐ Klubhus	  jubilæum	  er	  tirsdag	  d.	  1.5.	  16.00-‐18.00	  

C	  &	  Q-‐holdet	  står	  for	  forplejning	  m.m.	  	  
Så	  mange	  som	  mulig	  deltager.	  

	  

	  

Ungdom	  
	  

-‐ Der	  er	  en	  fast	  skare	  på	  vinter	  mandagstræning,	  og	  på	  
lørdag	  er	  udvalget	  i	  svømmehallen	  
	  

	  

Motor	  
	  

-‐ Aflysning.	  Festen	  d.	  7.4.	  er	  desværre	  aflyst	  pga.	  meget	  
få	  tilmeldinger.	  
	  

	  

Kølbåde	  
	  

-‐ Møde	  21.3.	  i	  udvalget.	  Der	  er	  nu	  aftaler	  med	  
dommere	  til	  sæsonen,	  som	  holder	  planlægningsmøde	  
i	  næste	  uge.	  
Start	  på	  kapsejladserne	  er	  altid	  kl.	  18,	  og	  kl.	  14	  på	  
weekenddage.	  
	  

	  

PR	  
	  

-‐ 	   	  

Nye	  emner	  til	  
behandling	  

-‐ 	   	  

Næste	  møde	  	   -‐ Tirsdag	  d.	  1.5.	  kl.	  18.00.	  Fremtidige	  bestyrelsers	  
møder	  -‐	  mødes	  vi	  kl.	  18.00	  

	  

Evt.	   	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  Info	  møde	  for	  nye	  medlemmer	  bliver	  til	  juni	  
	  	  

	  


