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Bestyrelsesmøde Referat

Dato: 12/11/2019 kl.18.00

Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), John Damgaard Christensen (JC), 
Kenneth Juul (KJ), Christian Winnem (CW),

Deltager ikke (afbud): Poul Erik Hansen (PE), Kurt Vehl (KV), Martin Meredin (MM), Helen 
Schiøler, Ib Kristiansen (IK)

Referat fra sidste møde (08102019): Godkendt.
 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Intet nyt.

Næstformand Tak til afriggerfestudvalget 
for en fin fest.

Kasserer Intet nyt.

Havnen

-Ankerkæder kontrolleret 
(reparation er bestilt)
-Dialogforum: god forståelse 
mellem klubben og 
politikere.
-Skift af sjækler på tværbro 
Øst (3 stk) evt på vestbro.
-Riggerbro: mastekran flyttes 
6 meter i nordlig retning. Det 
påtænkes at 
-Brodæk skiftes.
-Fremtidige 
observationspunkter for 
havneudvalget er ført til 
protokol.

Klubhus -intet nyt

Ungdom -intet nyt

Motor

-ny følgebåd må ikke 
overstige 4m i længden (ift 
gældende lovgivning og 
motor/speedbådscertifikat)
-afventer nyt fra reparatør.

Kølbåd -intet nyt.

PR
-deadline sejleren: 10 
dec.- alle indslag 
velkomne.

Nye emner til behandling

Generalforsamling: er 
udvalgene klar.
Følgebåd: problem med 
eksisterende båd og behovet 
fra ungdomsafdelingen. KJ
Nyt design af forside på 
hjemmesiden (CW)
WIFI-ekstender: Behov og 
evt nye materialer (CW)

Næste møde 

Tirs 10/12/2019 18.00 hos 
Hans Ole.
JL bestiller julefrokost.

Evt.

Hans Ole oplyser følgende 
om generalforsamlingen:
3+2 bestyrelsesmedlemmer 
på valg
HR, PE, HS, samt MM og 
JC.
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