
Dato : 8/10/2019 kl.18.00

Deltagere :
Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), John Damgaard Christensen (JC), Ib 
Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ), Christian 
Winnem (CW).  

Deltagere ikke (afbud) : Poul Erik Hansen (PE)

 
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Intet nyt.

Næstformand Fast procedure for referat og godkendelse af referat.  
Bestyrelsens medlemmer godkender referatet punkt 
for punkt under mødet og det endelige referat 
godkendes umiddelbart efter mødet.

Kasserer Intet nyt.

Havnen Melder ud hvis der er ændringer ift riggerbroens 
renovering.
Etablerer et sjak som kan deltage i arbejdet på 
hverdage.

Klubhus -Klubhusudvalget vil gerne have lov til at tømme 
køleskabe for gamle madvarer. Bestyrelsen bakker op 
om forslaget og giver udvalget lov til at indføre ny 
praksis. Klubhusudvalget informerer om nye regler og 
stiller mærkater ved køleskabet.  

Ungdom -sidste træning torsdag (10/10)
-planlægger græskar til Halloween og julepynt til jul.

Motor -intet nyt

Kølbåd -God afslutning med 10 både til weekendsejlads og 
efterfølgende præmieoverrækkelse.

PR -Udvikling af hjemmesiden.  Webudvalget kontakter evt 
klubmodul med henblik på optimering af hjemmesiden. 
Herefter melder webudvalget tilbage til bestyrelsen 
med hensyn til nye muligheder og evt økonomi.

Nye emner til 
behandling

1. Høringssvar Kalundborg kommune 
(udviklingsplan)

-KV formulerer et svar til kommunen og 
sender det til godkendelse hos bestyrelsen.

2. Gummibåd (ansvar, service, rep.)
- Ungdomsudvalg er ansvarlig.
3. Gummibåd tilskud til ny motor

-HS/KJ undersøger gældende regelsæt og 
vender tilbage til bestyrelsen med 
prisforslag.

4. Gummibåd vinteropbevaring
-bådene fyttes i uge 43 til Oddsherred 



Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Marineservice som også foretager service 
på motorer.

5. Status på regning fra Werths el.
-Kasseren oplyser at regning er betalt 
(Faktura vedrørte gammelt arbejde på 
alarmanlægget .

6. Annoncører på hjemmesiden
-Bestyrelsen vedtager at behandle emnet i 
den forestående SWOT-analyse som afvikles 
over 3 møder i vinterhalvåret.

Næste møde 12.11.19 kl . 18.00
Emner:
Generalforsamling (hvem er på valg/formalia) (HR)
Udskrift af referater (fra sidste og forrige møde) (JL)

Evt.


