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Deltager ikke: 
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

UngKalundborg: bestyrelsen 
bakker op om opstart af nyt 
ungdomssamarbejde i 
sejlklubbens lokaler 
(ungdomslokalerne) og 
etablering af terrasseområde 
omkring lokalet. Der vil blive 
udarbejdet et forslag til 
ændringerne, som bestyrelsen 
skal godkende. 
Samarbejde 

Næstformand

Undersøger mulighederne for 
eventen ”alle både på fjorden”. 
En aktivitet på tværs af 
foreninger som forventes 
afviklet i løbet af foråret. 

Kasserer Er i fuld gang med 
overdragelse af aktiviteter til 
den nye kasserer.

Havnen

Ny havneplan for sæsonen er 
færdiggjort.
To nye strømstandere på 
vestbroen (8 ekstra stik).

Klubhus Ny varmepumpe installeret.

Ungdom

Kommer til at lede efter en ny 
voksenansvarlige(e) til 
mandag og torsdag.
Glæder sig til nyt samarbejde 
med ungdomsafdelingen.

Motor Intet nyt.

Kølbåd Kapsejladser opstart (skrevet i 
sejleren). Kalenderen er 
opdateret.

PR

Ny artikel fra begejstret nyt 
medlem.
9 nye sponsorer (til både 
”sejleren” og hjemmesiden).
Sponsorindtægter 
øremærkes 
ungdomsarbejde.

Nye emner til behandling

Projekt UngKalundborg (se 
nyt fra formand)
Dommerhuset: Bestyrelsen 
undersøger mulighederne for 
alternativ brug af 
dommerhuset.

Næste møde 8/4/2021 18.00
Evt.
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