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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand  

Næstformand  

Kasserer

Havnen

Klubhus

Ungdom

Motor

Kølbåd

PR

Nye emner til behandling

Beslutning om etablering af 
træterrasse på område foran 
ungdomslokaler.
Terrassen forventes opført af 
C-holdet og vil gå fra buskene 
ved slæbesporet til fliserne ved 
klubhuset (Se bilag 1).
Ud over at give en generelt 
løft til området, vil terrassen 
også kunne fungere som 
mødested for både kapsejlere 
(onsdagssejlads) og unge 
mennesker fra jolle/
surfafdelingerne.

Ny gulvbelægning i 
ungdomslokalet
Da vi fra klubbens side satser 
på en markant større 
ungdomsafdeling, vil behovet 
for et vandtæt gulv i 
ungdomslokalet vokse. Det 
nuværende gulv vil ikke kunne 
klare evt. våddragter og lign. 
Derfor undersøger bestyrelsen 
muligheden for etablering af et 
vinylgulv oven på det 
eksisterende trægulv. I den 
forbindelse kan det blive 
nødvendigt med etablering af 
udluftningskanal i sokkelen. 

Næste møde 
Evt.



Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand  

Næstformand  

Kasserer

Havnen

Klubhus

Ungdom

Motor

Kølbåd

PR

Nye emner til behandling

Beslutning om etablering af 
træterrasse på område foran 
ungdomslokaler.
Terrassen forventes opført af 
C-holdet og vil gå fra buskene 
ved slæbesporet til fliserne ved 
klubhuset (Se bilag 1).
Ud over at give en generelt 
løft til området, vil terrassen 
også kunne fungere som 
mødested for både kapsejlere 
(onsdagssejlads) og unge 
mennesker fra jolle/
surfafdelingerne.

Ny gulvbelægning i 
ungdomslokalet
Da vi fra klubbens side satser 
på en markant større 
ungdomsafdeling, vil behovet 
for et vandtæt gulv i 
ungdomslokalet vokse. Det 
nuværende gulv vil ikke kunne 
klare evt. våddragter og lign. 
Derfor undersøger bestyrelsen 
muligheden for etablering af et 
vinylgulv oven på det 
eksisterende trægulv. I den 
forbindelse kan det blive 
nødvendigt med etablering af 
udluftningskanal i sokkelen. 

Næste møde 
Evt.

Bilag 1.  Markering af område hvor den nye træterrasse forventes opført.


