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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), Ole Jensen (OJ), Lene Pries 

(LP), Helen Schiøler(HS),  
 

Afbud: Hans-Ole Rathje (HR), Martin Dyxenburg (MD) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Referat fra maj måned er desværre blevet væk JQ 

Disp. af mødet   
 

MD 
 

Formand 
 

Roklubben holder stævne d. 3.9. og vil gerne have hjælp af 
Sejlklubben. Medlemmer som  
 
Der har været møde med Kalundborg Kommune i forbindelse 
med uddybning af havnen. Kommunen roste sejlklubben for 
vores mange aktiviteter.  
 
Vi har købt 4 SUP brætter.  
 
Vi har haft en uformel snak med politiet, om at de af og til 
gerne må sende en patruljevogn forbi sejlklubben.  
 
Reparation af taget på klubhuset er lavet. 
 

ME 

Næstformand 
 

Sejlerskole har haft en rigtig god sæson. De erfarne skippere 
har været meget stabile, og ydet en kæmpe indsats. Der har 
igen været fyldt helt op med elever, 28 har deltaget. I år har 
Sejlerskolen gennemført en natsejlads arrangeret af 
hjemmeværnskutteren. 
 
Der er tilbud om undervisning til duelighedsbevis på klubbens 
hjemmeside. Det er Watergames som står for undervisningen. 
 
Havnesporet. Et medlem har foreslået, at vi visuelt kobler 
Havnen(e), byen og stranden. Bestyrelsen synes det er en god 
idé. Kommunen kontaktes.  
 

JQ 

Kasserer 
 

  

Havnen 
 

Det er fortsat et problem med måger på bådebroerne. Vi vil 
måske forsøge at skrabe muslingerne i vandkanten på broerne 
af. Andre gode idéer efterlyses. 
 
Pælene i havnen har det ikke godt, og skal skiftes på et 
tidspunkt. Havneudvalget undersøger mulighederne.  
 

 

Klubhus 
 

Vi efterlyser hjælpere til torsdagscaféen, klubhus udvalget, og 
hvis nogen har gode idéer til videreudvikling af de populære 

LP 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 09.08.2016 
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caféaftener.  
 
De nye webkameraer som dækker havnen virker, og i løbet af 
kommende tid vil vi på klubbens forhåbentligt kunne se hvad 
kameraerne viser. 
 
Vi vil gerne fortsætte med Vild Med Vand aktiviteter, som har 
været en stor succes. Hjælpere søges. 
Opstartsmøde torsdag den 13/10  kl. 19 for alle interesserede. 
 
Måske kunne vi om onsdagen, ud over kapsejlads, også lave 
tursejlads for sejlbåde og motorbåde, hvor alle så kan samles i 
klubhuset efter sejladsen. En idé der kan videreudvikles hen 
over vinteren.  
 
Lån af klubhus er givet til: 
24/9-16  Leuan Hughes 60 års  fødselsdag 
3/12-16 Vivi Lemming  50 års  fødselsdag 
4/3-17 Arne Kjær 70 års fødselsdag 
 

Ungdom 
 

2 ungdomssejlere har været på camp i Frederikssund.  
 
Vi mangler en fast voksen træner og en ungdoms træner 
mere.  
18.-25.8. er der igen intro dage for gymnasieelever. Hjælpere 
søges. 
 
Der er startet hele 16 surfere i forskellig aldre op på holdet 
efter sommerferien.  
 

HS 

Motor 
 

  

Kølbåde 
 

  

PR 
 

  

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  Tirsdag d. 6.9.2016  

Evt.   


