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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand

Næstformand

Kasserer

Havnen Havnevagtlisten for 
sommerferien er klar.

Klubhus Åbning af klubhuset 
(diskuteres som separat 
punkt).

Ungdom
Åbnede for nye sejlere 8/6 
og båd velkommen med 
grillpølser og istandsættelse 
af joller.

Motor Holder et kort møde før 
sommerferien og får sagt 
velkommen til nye ejere.

Kølbåd
3 sejllader afviklet med gode 
erfaringer fra den nye 
software (kapsejlads.nu)

PR

Nye emner til behandling

• Nyt fra afdelingerne
• Corona-nyt (åbning)
• Klubhuset åbnes for 

max 50 personer 
(samlet antal ude og 
inde)

• Gældende 
hygiejneregler 
opretholdes

• Følgende 
arrangementer er 
aflyst ind til nye 
forholdsregeler 
meldes ud: C-holds-
frokost, Torsdagscafe 
og SanktHans Aften.

•  Udlejning af klubhus 
(Klubhusudvalget 
afholder møde og 
beslutter regler for 
udlejning) 

• Klubbladet
-Der arbejdes på næste 
udgave.

• SWOT-analysen
-Gennemgang af status på 
vores arbejde.

• Gummibåd
-Situationen drøftet og 
emnet genoptages til 
næste møde.

Næste møde 11/8 18.00
Evt. Ingen punkter.
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