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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

Udfordringer med klubmail. 
Webudvalget inviteres til 
møde efter 
generalforsamlingen
Har afholdt møde med Maria 
og Morten fra UngKalundborg 
(ungdomsskolen) om 
etablering af nye 
ungdomsaktiviteter i 
sejlklubsregi. 

Næstformand Intet nyt.

Kasserer Antallet af betalingskort til 
indkøb vil blive gennemgået i 
det nye år.

Havnen

Mastekranen forventes flyttet i 
uge 51. 
Bimålere er udleveret. 
Alle nye bådejere skal 
fremvise betalt 
ansvarsforsikring i forbindelse 
med pladstildeling.

Klubhus Vinduer og rammer er blevet 
vasket.

Ungdom Holder møder om den 
kommende sæsons aktiviteter.

Motor Intet nyt.

Kølbåd Intet nyt.

PR Intet nyt.

Nye emner til behandling

Generalforsamling:
Bestyrelsen planlægger at 
afholde generalforsamling den 
25/2, med forbehold for 
udskydelse i tilfælde af 
ændringer i Corona-
situationen. Beslutningen er 
truffet ud fra en vurdering af 
den nuværende situation og 
generalforsamlingen vil blive 
afholdt efter gældende regler 
om afstand til andre deltagere.

Næste møde Torsdag 140120 18.00

Evt.

PR-udvalget har udfærdiget en 
prisoversigt for annoncører på 
hjemmesiden. Bestyrelsen har 
set og godkendt denne.
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