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Bestyrelsesmøde 
Tirsdag d. 11.9.2018 
 
Deltagere: 

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

Martin Meredin(MM), Steen Hovard(SH) 

 

Afbud: 

Martin Dyxenburg(MD), Kenneth Juul (KJ) Poul Erik Hansen (PE), Lene Pries (LP) 

 

 

 

Emne Orientering / Beslutning Ansvarlig 

Sidste 

mødereferat 

Underskrives  

Disp. af 

mødet 

 ME 

Formand Bevægdag i Kalundborg d. 1/9 

Sejlklubben  var repræsenteret i arrangementet på 

Havneparken med surf, SUP og joller. Der blev demonstreret 

sejlads og fortalt om livet og mulighederne i Kalundborg 

Sejlklub. 

 

Kalundborg Gymnasium 

Frugtbart samarbejde med gymnasiet. Der tilbydes 

windsurfing af lærer og medlem af sejlklubben. Der har været 

stor interesse fra elever og indtil nu har gymnasiet købt og 

betalt 6 surfbrædder og sejl, som opbevares i klubben og frit 

kan benyttes af klubben. 

 

Plejeplan for Gisseløre 

Møde mellem Kalundborg Kommune og Sejlklubben vedr. 

fortsat brug af område og retten til vandet. Kommunen er 

ansvarlig for vedligehold af det fredede område.  

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Der skal kigges på mulige emner til nye 

bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen til foråret. 

 

ME 

Næstformand Intet nyt. SH 

Kasserer Intet nyt. v/ ME 

Havnen Vedligehold 

Mast slebet og lakeret 

Drejeskive til slæbsted repareret. 

 

Fast bopæl i båden 

Svar på henvendelse fra kommunen afventes. Havneudvalg 

undersøger stadig. 

 

Pontonbro 

De yderste 3 pontoner på vestbroen er i dårlig stand, og 

mulighed for renovering eller udskiftning undersøges. 

 

Parkering 

Opmærkning tænkes ind for at ”hjælpe” på bedre 

HR 
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Emne Orientering / Beslutning Ansvarlig 

pladsudnyttelse. 

 

Renovering af dæmning 

Byrådet har godkendt spuns af dæmningen og formentlig også 

oprensning/uddybning af havneområdet. Det forventes at 

klubben skal tilføre arbejdskraft og evt. lidt finansiering til 

projektet. 

 

Klubhus Afriggerfesten er i god planlægning. 

Banko forventes at blive afholdt som sidste år. 

Rengøring af klubhuset på plads. 

 

v. ME 

Ungdom Surf og SUP 

2 gange undervisningsforløb for SUP med Rynkevangskolens 

naturlinie. 

For både surf og SUP er der et godt hold af instruktører, som 

sikrer fortsat deltagelse. 

Joller 

Weekend på Røsnæs ved Røsnæs Havn med 6 optimister, 2 

Fevajoller, 10-12 børn og et godt opbud af forældre til at 

støtte med alt fra teltopslagning, kørsel af joller, madlavning 

og meget mere.  

 

 

HS 

Motor Intet nyt. 

 

KJ 

Kølbåd Starter med respit på baggrund af måltal. 

Udvalget kigger på at arrangere et løb for tursejlere. 

Snart tid til at kapsejladsbøjerne skal ind. 

 

MM 

PR Kigger snarligt på nyhedsbrev. MD 

   

   

 

 

 


