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Dato: 8/9/2020
Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), John Damgaard Christensen (JC), Helen Schiøler (HS), Christian
Winnem (CW), Kurt Vehl (KV), Jogvan Joensen, Mads Lundsgaard (ML) Kenneth Juul
(KJ), Ib Kristiansen (IK)
Afbud: Poul Erik Hansen (PE)
Emne
Orientering/Beslutning
Ansvarlig
Formand
Kalundborg Brand og Redning
har informeret
Næstformand
Undersøger regler opsætning
og brug ”legebåd” til børn.
Kasserer
Intet nyt

Havnen

Mastekranen forventes flyttes i
løbet af vinteren og inden
forårssæsonen.
Havnetelefonen: Der har været
mange henvendelser med
almene forespørgsler og derfor
får havnevagten får telefontid
fra 18-20 (alle dage). Der vil
dog være mulighed for at
kontakte havneformanden
uden for telefontiden (ved
uopsætlige behov) .
Information fremgår af
hjemmesiden.
Der er ansat en ny
rengøringsmedarbejder
(velkommen til Kirsten), som
sammen med klubhusudvalget
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Kalundborg Brand og Redning
har informeret
Undersøger regler opsætning
og brug ”legebåd” til børn.
Intet nyt
Mastekranen forventes flyttes i
løbet af vinteren og inden
forårssæsonen.
Havnetelefonen: Der har været
mange henvendelser med
almene forespørgsler og derfor
får havnevagten får telefontid
fra 18-20 (alle dage). Der vil
dog være mulighed for at
kontakte havneformanden
uden for telefontiden (ved
uopsætlige behov) .
Information fremgår af
hjemmesiden.
Der er ansat en ny
rengøringsmedarbejder
(velkommen til Kirsten), som
sammen med klubhusudvalget
vurderer behovet for
rengøring.
Der er udført hovedrengøring i
hele klubhuset.
Alle arrangementer i klubhuset
er indstillet indtil videre
(grundet Covid-19) med
undtagelse af allerede
planlagte udlån.
Klubhusudvalget og
bestyrelsen følger Covid-19
situationen nøje og diskuterer
vores muligheder ved hvert
bestyrelsesmøde.
Vurderer behovet for
udskiftning af slidt udstyr.
Intet nyt.
Afslutter kapsejladserne i
løbet af September og afholder
efterårssejlads 25-26/9.
Implementeringen af ny
styring/planlægning til
kapsejladser (Kapsejlads.nu)
er gået over al forventning og
fortsættes næste år.
Planlægger næste udgave
af sejleren og vil gerne
modtage indlæg fra udvalg
og medlemmer.
•
Corona-nyt
-Som nævnt i ”nyt fra
klubhus” aflyses alle
indendørs arrangementer.

Kølbåd
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Nye emner til behandling

Næste møde
Evt.

efterårssejlads 25-26/9.
Implementeringen af ny
styring/planlægning til
kapsejladser (Kapsejlads.nu)
er gået over al forventning og
fortsættes næste år.
Planlægger næste udgave
af sejleren og vil gerne
modtage indlæg fra udvalg
og medlemmer.
•
Corona-nyt
-Som nævnt i ”nyt fra
klubhus” aflyses alle
indendørs arrangementer.
Bestyrelsen arbejder på en
alternativ udendørs
standernedtagning.
•
Jordfaldshuller på
vinterpladsen
Sejlklubben kontakter
Kalundborg Havn med henblik
på en snak om forholdene på
vinterpladsen (J
•
Kasserer-posten
Udover at spørge blandt
medlemmerne, undersøger
bestyrelsen muligheden for
eksternt bogholderi, som kan
understøtte en ny kasserer.
•
Nyt om klubhuset
herunder reglement
Klubhusudvalget har revideret
reglementet for brug af
klubhuset (se hjemmesiden).
•
Nye hjul til trækvogne
Trækvognene efterses i løbet
af vinteren (både sider og
hjul).
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