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Deltagere: 

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

Pries (LP),  

 

Afbud: Tina Jensen(TJ), Martin Dyxenburg (MD), Helen Schiøler(HS) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Godkendt  JQ 

Disp. af mødet   
 

 
 

Formand 
 

 Vi vil måske deltage i Dansk Sejlunions årlige 
klubkonference. 

 Vi har undersøgt hvordan vores nuværende 
tyverialarm virker, og om der er behov for at ændre 
system. Efter vurdering af forskellige fagfolk, vælger 
bestyrelsen at vi udskifter og opdaterer den 
nuværende løsning så den fortsat virker optimalt. 
I den forbindelse ser vi også på klubbens 
forsikringsforhold, så vi sikrer at vi er dækket bedst og 
billigst samlet set. 
 

ME 

Næstformand 
 

-  

Kasserer 
 

-  

Havnen 
 

 

 Ny bådoptagningsvogn opsat 

 Havneudvalget opfordrer alle bådejere til at skrabe 
muslinger af siden på flydebroen på deres egen plads. 
Det er et forsøg på at holde mågerne væk. 

 Havneudvalget har besluttet ikke at CE mærke 
optagningsvognen. Alle stropper og taljer kontrolleres 
en gang om året. Det er i øvrigt på eget ansvar at tage 
både op.  

 Der skal laves vedligehold af dæmningen, fordi træ på 
siden er ved at rådne. 

 Udvalget planlægger et møde med klubbens 
medlemmer, hvor forslag til den bedste løsning i 
forhold til tærring af pæle kan drøftes.  

 Vacumpumpen på holdingtank tømmeren er bestilt  

 Lænsepumpen på Zefyr er skiftet.  

 Spil til gummibådene og mastekran er repareret  

 Udvalget vil undersøge muligheden for at opsætte 
ekstra lys på broerne, som tænder når der er nogen 
som går ud på broerne 

 Ophalerspil bliver efterset og afprøvet m.h.t. 
belastning i løbet af efteråret 
 

 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 03.10.2016 
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Klubhus 
 

 

 Afriggerfest d. 12.11. er under planlægning – husk at 
tilmelde jer! Vi inviterer æresmedlemmer og jubilarer 
og vi uddeler kammeratskabspokalen.  

 Julebanko d. 8.12. Vi undersøger hvem der vil have 
glæden ved at stå for det i år. 

 Bestyrelsen drøftede fremtiden vedr. rengøring og 
praktiske gøremål i klubhuset.  

 Der er opstartsmøde d. 13. oktober til begyndende 
planlægning af Havnens dag d. 10. juni næste år.  

 Vi bestiller MobilePay til klubben, så alle også kan 
benytte den efterhånden meget anvendte 
betalingsform. 

 Toppen til Gisseløre Fyret er fundet af et medlem af 
klubben. Vi undersøger mulighederne for at det kan 
renoveres og sættes på fyret igen. 

 Klublån – Jens Carl Rasmussen 70 år - 11/3-17 

 Motorbådsfest -18/3-17 

 Der skal skrives i logbogen omkring alarmen. Ring til 
Michael inden der ringes til Anders Werth. 
 
 

 

Ungdom 
 

 Der er fald i antal jollesejlere og ungdomsudvalget 
overvejer, hvordan vi kan få flere børn og unge ud at 
sejle 
 

 

Motor 
 

-  

Kølbåde 
 

-  

PR 
 

-  

Nye emner til 
behandling 

 Strategi for Kalundborg Sejlklub.  
 

 

Næste møde  Tirsdag d. 1.11. 
Bestyrelsesmødet den 29.11. holdes ved Hans Ole 

 

Evt. De nye web kameraer arbejder vi fortsat på at få på nettet, så 
alle kan se online billede af havnen. 

 


