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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), Helen Schiøler(HS), Martin Dyxenburg (MD) 
 

Afbud:  

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat   JQ 

Disp. af mødet   
 

MD 
 

Formand 
 

Forsikring:  Klubbens forsikringsdækning er ikke helt i 
overensstemmelse med behovet. Dialog er i gang med 
forsikringsselskabet. 
Alarm: Nyt system er bestilt.  
Webcams:  vi bør ikke være begrænsede (sammenlign med 
Anholt Havn) ift. hvad vi må stream’e. 
Zephyr: er pt uden motor – motoren er ”død”. Det vurderes, 
at motoren ikke er værd at renovere.  En ny eller renoveret 
motor vil blive lagt i.  
Klubkonference: ingen deltagelse fra klubben i år. 
Talent netværk:   Kalundborg Sejlklub har indmeldt interesse 
for at deltage. 

 

Næstformand 
 

Havnesporet – Kalundborg Kommune vil gerne arbejde med 
på at lave et ”spor” fra by til lystbådehavn, så det integreres. 
Møde om projektet på fredag. 
Sejlerskolen:  det er fortsat et stort ønske at eleverne efter 
endt forløb kan henvises til en klubbåd, som de kan bruge, 
uden selv at skulle investere i en båd. Bådtype er 
underordnet. 

 

Kasserer 
 

Sejleren er under evaluering mht hvordan der skaffes stof til 
bladet. PT står indholdet ikke mål med udgiften. 

 

Havnen 
 

Pumpe til holdingtank OK 
Begge beddingsvogne er klar til brug 
Møde for klubbens medlemmer 24.november er indkaldt 
Sprøjtning af broer mod alger,  : alternativ undersøges 

 

Klubhus 
 

”Ny i Kalundborg” har henvendt sig med en interesseret 
amerikansk gæst, som gerne vil ud at sejle. 
Overrækkelse af kammeratskabspokalen blev arrangeret. 
Afriggerfesten: program, pokaloverrækkelse. 
Vildmed vand workshop i Roskilde 9.nov.: Kalundborg Sejlklub 
deltager med 1-2 repræsentanter 
MobilePay: er lige ved at være klar til brug i klubhuset  
Julebanko – sponsorgaver :  fordeltes blandt bestyrelsen 
Sejleraften / kapsejlads ? vi opsøger aktivt inspiration til hvad 
andre klubber gør for at skabe øget sejlads-aktivitet i klubregi. 
25 års C-holds jubilæum: der planlægges videre med en 
højtidelighed til at markere C-holdets 25 års jubilæum i 2017. 
Lån af klubhus til Annie Rydstrøm d. 20. maj ifm. 70 år   

 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 01.11.2016 
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Ungdom 
 

Der er lavet græskarpynt til standernedhaling. 
Ansøgning til fond på 500.000 til klubbåde er sendt, afventer 
svar. 

 

Motor 
 

  

Kølbåde 
 

  

PR 
 

Dialog med bookingbureau om Emil Beha er i gang. 
MD fortsætter i bestyrelsen indtil videre, trods udstationering 
til USA. 

 

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  Bestyrelsesmødet den 29.11. kl. 19.00 holdes ved Hans Ole  

Evt.   


