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Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), Poul Erik Hansen (PE), John Damgaard Christensen (JC), Ib 
Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Kenneth Juul (KJ), Christian Winnem (CW), 
Kurt Vehl (KV), Jogvan Joenssen (JJ), Mads Lundsgaard (ML).

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand
Velkomst til bestyrelsens nye 
medlemmer.

Næstformand Referat fra generalforsamling

Kasserer Intet nyt

Havnen Intet nyt

Klubhus

-Bestyrelsen giver 
klubhusudvalget mandat (og 
opbakning) til at aflyse 
eventuelle arrangementer på 
grund Coronavirus.

Ungdom -i gang med opstart.

Motor Har kontakt til Odsherreds 
Marineservice og kigger på 
ny gummibåd (lille model).

Kølbåd

-planlægger kommende 
sæsons kapsejllads og 
inviterer til skippermøde ifm. 
evt. omlægning af baner.
-forventer at resultater vil 
blive vist på hjemmesiden.

PR

-Oplyser at alle indlæg til 
hjemmesiden kan 
sendes til PR-udvalget, 
som efterfølgende vil 
opdatere hjemmesiden.

Nye emner til behandling

1. Skal suppleanter med til 
bestyrelsesmøderne, og hvis ja 
hvornår?
-vi foreslår suppleanterne at de 
indgår i et af klubbens udvalg og 
på den måde har kendskab til 
bestyrelsens arbejde.

2. Skal instruktører betale 
medlemsabonnement? Aktuelt har 
vi en instruktør, der ikke ønsker 
at fortsætte som instruktør, hvis 
vedk. stadig skal betale for at 
være medlem.
Punktet genoptages til næste 
bestyrelsesmøde.

Næste møde 

Dato: 7/4/2020- 18.00

-opdatering om SWOT-
arbejdet i klubben (JL og 
KV)

Evt.

”Sikkerhedsaften” i 
Klubhuset 19.00.
-nødraketter, hjertestarter, 
broernes redningsudstyr.
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