Bestyrelsesmøde Referat
Dato: 4/6-2019
Deltagere:
Kurt Vehl (KV), Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik Hansen (PE), John Damgaard
Christensen (JC), Ib Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ).
Der var afbud fra Christian Winnem (CW).
Emne
Formand

Orientering/Beslutning

Næstformand

Intet

Kasserer

PE påpegede manglen på skilte ved affaldsspandene i
havnen. Der bestilles skilte til opsætning.

Havnen
Klubhus

Ansvarlig

Intet

HR

Der er venteliste til 3m- og 3,5m-pladserne. Lånepladser
til rådighed: 2stk. 4m-pladser og 1 stk. 5m-pladser.
Afriggerfest:
Bestyrelse betaler traditionelt for ”musikken”. Men dette
er jo et noget upræcist beløb. Men ca 5000 – max 10000
kr. Derimod kan der ikke gives en underskudsgaranti. Det
afhænger altså af antal tilmeldte. Arbejdsgruppen må
komme med et oplæg til bestyrelsen.
Sct-Hans arrangement:
Arbejdsgruppen må komme med et oplæg.
Klubhusudvalget vil komme med et oplæg omkring
vedtægterne for klubhuset (læs: rengøring etc..)

Ungdom
Motor

Kølbåd
PR

HS påpegede skrammel på Jollepladsen
De ansvarlige skal kontaktes
KJ havde bemærket om en båd, der var alt for bred til den
plads, den havde.
Den ansvarlige kontaktes.
Den nye madordning ved kapsejladser fungerer fint. Da
man nu selv står for maden, spares der en del penge.
Havde meldt afbud.
PE opfordrede bestyrelsen til at sende miniportræt til CW
snarest.

IK

HR

HR

Nye emner til
behandling

Næste møde
Evt.

Drøftelse af beslutning i havneudvalget vedr. riggerbro.
Beslutningen går på at renovere riggerbro, således at den
efter istandsættelse fremstår i nuværende form.
Bestyrelsen kunne tiltræde beslutningen. Der forventes en
økonomisk ramme på ca 150.000 DKK.
Tirsdag 14/8 - 2019 kl 18.00
Frank Hasselbalch præsenterede regnskabet og feedback
fra VMV 2019. Der var ikke noget feedback omkring nye
forbedringer. Alt var gået som det skulle. Der havde
været 850 – 875 besøgende, hvilket er flot taget i
betragtning den noget kolde og forblæste formiddag.
På grund af ændrede regler for tilskud var der i alt for
klubben kommet et underskud på ca 7000 kr. Der
forventes at få et tilskud på 4781 kr fra Liv Kalundborg.
Tilskud vil i fremtiden helt forsvinde, så der må forventes
et større underskud i fremtiden.
Bestyrelsen takkede for et flot gennemført arrangement
og var af den formening, at pengene var givet godt ud.
Ved næste møde drøftes ansvarlig for nøgler.
Der præsenteres et oplæg vedr skift af nøglesystem

PE
KJ

