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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik (PE), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP), 
Kenneth Juul (KJ) 

 

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

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat   ME 

Disp. af mødet   
 

ME 
 

Formand 
 

Steen Hovard indkaldes til næste bestyrelse møde id. 14/8 
som indtræder som suppleant i bestyrelsen, i stedet for Jan 
Quist, der udtræder af bestyrelsen pga. flytning til København. 
 
Vild med vand (vmv) er godt på sporet og er klar til afholdelse 
af vild med vand dagen lørdag 9/6. 

ME 

Næstformand 
 

N/A  

Kasserer 
 

Føler sig kørende i denne nye opgave. Der er mange ting at 

sætte sig ind i, og få skiftet navne i vores kontaktflader, - bank 

etc. Bestyrelse underskrive formular til vores fond ligeledes 

grundet navneskifte. 

Vi har modtaget  det årlige tilskud fra kommune (77.977.50) 

og et tilskud til afholdelse af vmv. 

PE 

Havnen 
 

Der er 2 ledige lånepladser (3m) da medlemmer ikke kommer 
i vandet, grundet motorskifte og reperation. 

Der er 2 ”nye” medlemmer som vil fylde disse op. 

Alt i alt, kommer plads kabalen til at gå for denne sæson 

Diverse vedligeholdelse opgaver er blevet fordelt i udvalget, 
så opgaverne har et tovholder. 

Frihavnordning har informeret at de vil holdet et skærpet øje 
med prisfast sættelsen i de havne som er med i denne 
ordning. Der må tages 25.- + forbrug (30.-Kr) for en 
overnatning. Og båden må ligge maks 3 døgn med denne 
ordning. 

Er der medlemmer som oplever andet vil frihavnsordning 
gerne høre mere om dette. 

HR 

Klubhus 
 

Sct. hans fest forberedes. 

Rengøring er igen på sporet. Og vi er tilfredse med udførelsen 

LP 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 5.6.2018 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.big-sail.dk/picture.aspx?id=30956735&imgrefurl=http://www.big-sail.dk/26088425&usg=__NosF8PdVEa8SB6HzZRsgbYUCCq4=&h=200&w=200&sz=25&hl=da&start=3&sig2=wvvK5iEUWi9TpMxOlTUAcw&itbs=1&tbnid=Zxp0y4Az_HRulM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=kalundborg+sejlklub&hl=da&safe=strict&client=dell-row&sa=G&channel=dk&gbv=2&ad=w5&tbs=isch:1&ei=UreWS5qeF8L3-Aa7w42HDA


        2 

 

 

 

Kontaktliste for klubben opdateres og kommer på 

opslagstavler 

Salget af frihavnsmærker er på niveau, som tidligere år. 

Det drøftes om behov på teknik skab i bagkøkkenet. Er der 
virkelig værdi i dette skab som gør at det bør være aflåst. I 
virkeligheden hænger det mest på gammel vane, mere end de 
værdier, som kan miste. 

Ungdom 
 

Har 15-20 jolle sejlere 

En træner  mere er kommet i træner gruppe til at dække dette 
behov. 

SUP er nød til at oprette hold, som er fuldt booket med 8 
deltagere for et kursus. (5 lektioner). 

Windsurferne er også i gang. Vil følge op på de gæste som 
kommer til vild med vand.  

Der trænes begynder på mandage og øvede på torsdage. 

 

Motor 
 

Holder egentlig sommerferie. Skriver ud på Facebook, hvis en 

gruppe tænder op i grillen. 

Udvalget kigger på mulighederne for at få en bedre lys 

mulighed i eksisterende standere. 

 

Kølbåde 
 

N/A  

PR 
 

Har haft travlt med at støtte vmv gruppen. 

Er nu klar til flere opgaver. 

Der forbedres nyhedsmail. 

Emner til Sejleren 

 

Nye emner til 
behandling 

N/A  

Næste møde  14/8-kl 18:00  

Evt. N/A  


