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Christian Winnem (CW), Kurt Vehl (KV)  
Afbud: Martin Meredin (MM)

Godkendelse af referat fra sidste møde: (bortkommet dokument!)
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Intet nyt.

Næstformand Intet nyt

Kasserer

Understreger at alle som lejer 
klubhuset skal oplyse 
medlemsnummer, samt at 
kasseren underrettes (CC) 
når der sendes en 
bekræftelsesmail til lejer.

Havnen Intet nyt.

Klubhus

Holder møde torsdag 16/1 og 
gennemgår kommende 
arrangementer samt 
vurdering af 
klubhusudvalgets 
arbejdsområder.

Ungdom
Helen deltager i møde med 
Roskilde Sejlklub 
(Isefjordskredsen) og 
inviterer Martin med.

Motor Afventer svar på motorstatus 
(gummibåd).

Kølbåd Intet nyt.

PR

Kontakter klubmodul mht. 
nye funktioner og 
udseende på 
hjemmesiden.

Nye emner til behandling

Mulighed for SUP-
sommermedlemskab 
(forespørgsel fra medlem)
Henvendelsen er blevet 
drøftet i bestyrelsen og emnet 
tages op på kommende 
møder.
Generalforsamling
Ordstyrer: HR kontakter 
mulige kandidater.
Revisorer+ suppleant: HR 
kontakter mulige kandidater
Bestyrelsesmedlemmer + 
suppleanter: HS og HR 
kontakter mulige kandidater.

Næste møde 

4/2/20/ 18.00
Navne på 
udvalgsmedlemmer
Beretninger
Regnskab
Dagsorden
Afgåede medlemmer

Evt.
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