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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), 
Lene Pries (LP), Kenneth Juul (KJ), Martin Dyxenburg (MD) (deltog på Skype under punktet vedr. 
generalforsamlingen)  

 

Afbud: Helen Schiøler(HS), Martin Meredin (MM) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Seneste referater underskrives JQ 

Disp. af mødet   
 

JQ 
 

Formand 
 

Medlemmer. Vi skal lave indberetning af klubbens 
medlemmer opdelt i de forskellige medlemsskaber, alder og 
køn, ifm. med opgørelse af klubbens kontingent til DS. Det 
skal desuden sikre, at alle sejlklubbens medlemmer får DS 
Sejler bladet. Jan indberetter. 
 

ME 

Næstformand 
 

Generalforsamling 2018. Bestyrelsen arbejder videre med 
planlægning af og aftaler ifm. generalforsamlingen, herunder:  

1. genbesættelse af bestyrelsesposter.  
2. Besættelse af udvalgsposter 
3. Bestyrelsen vil foreslå en opgradering af Sejleren til 

elektronisk udgave. Konkret forslag følger på 
hjemmesiden. 
 

Dropbox. Bestyrelsen vil fortsat bruge dropbox til alle 
klubdokumenter, således at alle bestyrelsesmedlemmer og 
andre relevante medlemmer kan tilgå de dokumenter man 
skal bruge.  
 

JQ 

Kasserer 
 

Regnskabet til generalforsamlingen er under udarbejdelse.  
 
Bestyrelsen vil sammen med den nuværende og kommende 
ny kasserer undersøge, hvordan regnskabshåndteringen kan 
effektiviseres, og kasser jobbet dermed kan ændres til at blive 
mere overskueligt.  
 

TJ 

Havnen 
 

Ingeniørfirma har udarbejdet tilbud på oprensning og 
uddybning af havnen til 2,5 meter samt spunsning af 
dæmningen. Det forventes udført i 2018.  
Og så er der er kommet svar fra bundprøver. Det mest 
forurenede er øst for østbroen.  
 

HR 

Klubhus 
 

Vild med vand. Frank Hasselbak og Mads Lundsgård har været 
så flinke at tage tovholder rollen, og sendt en ansøgning om 
midler til dagen.  Lene og Michael holder møde med Frank og 
Mads, bl.a. vedrørende samarbejdet med de andre klubber.  
  

LP 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 02.01.2018 
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25 års Klubhusjubilæum festligholder vi på dagen - tirsdag d. 
1. Maj kl. 16.00-18.00 med lidt kanapéer og små sandwich.  
 

Ungdom 
 

- HS 

Motor 
 

- KJ 

Kølbåde 
 

- MM 

PR 
 

- MD 

Nye emner til 
behandling 

-  

Næste møde  Tirsdag d. 6.2.2018  

Evt.   


