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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

Møde afholdt online. 
Begrænset dagsorden med 
fokus på Coronasituationen. 
Behandlede punkter fremgår 
i punktet ”nye emner til 
behandling"

Næstformand Intet nyt

Kasserer Intet nyt

Havnen Intet nyt

Klubhus Intet nyt

Ungdom Intet nyt

Motor Intet nyt

Kølbåd Intet nyt

PR Intet nyt

Nye emner til behandling

1. Vestbroen

-Bestyrelsen beslutter at 
fortsætte med etableringen 
af nye pladser
2. Diverse
Corona-situationen

Situationen 
drøftet og vi 
følger stadig 
myndighedernes 
vejledninger.

Sejlerskolen
-sejlerskolen er aflyst for 

i år.
4 udvalgsmedlemmer (Bjarne 
Paaske, Ieuan Hughes, Ingolf 
Kaas, Henning Lander)
VMV

Vi afventer næste 
udmelding fra regeringen
Lukning af havnen for 
gæstesejlere

Havnen er som 
udgangspunkt 
lukket for 
gæstesejlere 
(lukkede 
faciliteter). 
Christian 
opdaterer 
hjemmesiden.

3. Opfølgning på betaling af 
trænere

Frivillige 
instruktører kan 
fremover 
modtage 500,- i 
godtgørelse. De 
enkelte udvalg 
skal til 
bestyrelsemødet i 
september 
præsentere en 
liste over 
modtagere.

4. Opfølgning på refinansiering 
af klubbens gæld
-Evt. afgift på indfrielse af gæld 
undersøges.
-Efterfølgende kontaktes ekstern 
rådgiver og tilbud indhentes.
5. Eventuelt

-Martin Meredin er 
udtrådt af kølbådsudvalget

-Der bliver ikke afviklet 
kapsejladser før corona- 
situationen ændrer sig.

Næste møde Tirsdag 5/5/2020 18.00

Evt.
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