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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ),  Kristen Rasmussen (KR), Ole 

Jensen (OJ), Lene Pries (LP), Martin Dyxenburg (MD) 
 

Afbud: Helen Schiøler(HS) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Godkendes senere JQ 

Disp. af mødet   
 

MD 
 

Formand 
 

Mulighed for ny vinterplads. Ole Meredin har tilbudt, at 
klubben kan få lov at bruge Meredins grund, som ligger på 
den anden side af Slagelsevej, set fra nuværende vinterplads. 
Det kræver en del planlægning og undersøgelser, men 
bestyrelsen takker ja, hvis pladsen gøres anvendelig til 
vinterplads.  
 
Klubben har lejet nogle SUP brætter, som har vist sig at 
trække nye potentielle medlemmer til. Bestyrelsen overvejer 
derfor at købe nogle SUP brætter.  
 

 

Næstformand 
 

Sejlerskolen underviser 25 elever, og er derfor på max antal 
deltagere. Det er også lykkes, at få flere erfarne skippere 
tilknyttet, så alle elever kan komme på vandet.   
  

 

Kasserer 
 

Vigtigt at der står rekvisition på indkøb. 
 
God idé at vi altid overvejer, at skrive en artikel, i stedet for 
almindelige annoncer. 
 
Måge-forskrækker på enden af østbroen bør justeres, så den 
ikke er til gene, når man ligger til og hopper i land. 
 
Gaster til kapsejlads skal indmeldes i klubben. 
 

 

Havnen 
 

Vi ønsker at etablere en udslagsvask ved benzin skuret til at 
tømmer tørklosetter.  
 
På hjemmesiden vil vi oprette en fane, hvor nye medlemmer 
tydeligt kan se, hvor man skal melde sig ind.  
 
Havnen har fået henvendelse om en plads til en båd, som er 
for stor til havnens kapacitet, og havneudvalget har derfor 
meddelt ansøger, at ansøgning ikke kan imødekommes 
 
Arbejdet med den nye beddingsvogn går fremad. 
 
Det er aftalt, hvor meget rabat der skal gives til gæstesejlere 

ME 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den   
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som ligger i længere tid. 
 
Dybden i havnen er opmålt, og svarer generelt til minimums 
kravene.  
 
Udvalget er ved at indhente priser og kvalitet på udskiftning af 
pæle. 
 
 

Klubhus 
 

Vild med Vand dagen var en stor succes. Der var cirka 1100 
besøgende og utrolig mange forskellige aktiviteter. Det skabte 
også et godt samarbejde mellem os og roklubben, Håbet, 
Asnæsbroen og Mågeøen. 
 
Det er vigtigt at vi hver måned har et Vild med Vand 
arrangement, hvor vi inviterer til at og prøve forskelligt.  
 
Samlet set balancerer økonomien cirka. Dog fik vi 12.000 kr. i 
tilskud fra Dansk Sejlunion, og dermed er der reelt et 
overskud. 

 
Båltaler til vores store Sct. Hans aften er aftalt. 

 
Web kameraer er opsat efter aftale med kommunen.  
 
Samsø turen bliver d. 26.-28.8. 
 

 

Ungdom 
 

Stævnet på lørdag er aflyst pga. manglende hjælpere.   

Motor 
 

  

Kølbåde 
 

Sæsonen er godt i gang.  

PR 
 

  

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  Tirsdag d. 09.08.2016  

Evt.   


