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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),  

Afbud: Martin Dyxenburg (MD) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Referatet er godkendt og underskrevet JQ 

Disp. af mødet   
 

JQ 
 

Formand 
 

Foredrag - kurs mod fjerne kyster 
Spørgsmål fra LOF om vi skal holde det sammen d. 9.2.17.  
Vi beslutter, at Sejlklubben gerne vil samarbejde om 
foredraget. Michael kontakter LOF. 
 
Info om klubbåd. 
Vi har fået hele 150.000 kr. til en nyere klubbåd. Pengene er 
givet af Den A. P. Møllerske Støttefond, og pengene overføres, 
så snart vi er klar til at hente båden.  
 
Det primære formålet med klubbåden er, at fastholde 

klubbens unge medlemmer, tiltrække nye fra kommunens 

ungdomsuddannelser, og måske fra den nye 

ingeniøruddannelse, som starter til september. Men, 

klubbåden kan selvfølgelig også bruges af nuværende 

medlemmer, og vil helt sikkert blive et stort aktiv på 

Sejlerskolen, hvor den vil bidrage til at holde på de nye 

medlemmer.  

Gruppen omkring klubbåden mødes hver 14. dag i de 
kommende måneder, for at forberede organisering, regler for 
brug, evt. egen betaling samt selvfølgelig finde egnede J80 
både som er til salg. Et klubbådsudvalg under 
Ungdomsafdelingen, vil stå for Klubbåden. 
 
Den gamle klubbåd Andrea er blevet solgt, så vi kan 
koncentrere os om den nye J80 klubbåd. 
 
Vi vil lave presseomtale af sponsoratet, og sende information 
om klubbåden til tidligere Sejlerskoleelever.  
 
Tanker om lønnet medhjælper. 
Bestyrelsen undersøger muligheden for at ansætte 
medhjælper med løntilskud, til de mange praktiske opgaver i 
klubhuset, rengøring, køkken, hjælp og gennemgående person 
i ungdomsafdelingen mv. 
 
 

ME 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 29.11.2016 kl. 18.00 ved Hans Ole 
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Forsikring status. 
Bestyrelsen er i gang med at skifte forsikring til en selskab som 
udbydes af Dansk Sejlunion. Her får vi både en bedre og 
billigere dækning. 
 

Næstformand 
 

Generalforsamling 2017 
Bestyrelsen har lavet dagsorden til generalforsamlingen 
23.02.2017 kl. 19.30. Dagsorden kommer i næste udgave af 
Sejleren. 
 
Sejleren 
Vi har haft en drøftelse med redaktionsudvalget om fremtiden for 
Sejleren. Uanset hvilken form den måtte udkomme i fremover, er 
der enighed om, at det er en vigtig informationskanal til vores 
medlemmer.  
 
Der er flere vigtige informations kanaler i sejlklubben. Ud over 
sejleren har vi hjemmesiden, Facebook, stander ned og op, 
visions seminarer og andre gode sammenkomster. Det er vigtigt, 
at vi anvender alle de relevante kanaler, og bruger dem ift, hvad 
der giver mest mening. 
 
Redaktionen har brug for mere stof til Sejleren, og vi aftaler, at 
bestyrelsen fremover har et fast punkt  på dagsorden, om stof fra 
bestyrelsen til Sejleren. Hermed sikrer vi løbende information fra 
bestyrelsen til redaktionsudvalget og dermed til Sejleren. 
 
Deadline for sejleren udskydes til den 2. tirsdag i måneden.  
 
Møde med sejlerskolen  
Rep. fra bestyrelsen har deltaget Sejlerskolens evaluering af 
2016. Det har været et stort problem, at der ikke som planlagt, var 
mulighed for at bruge klubbåden i undervisningen, men det er nu 
løst med den nye J80 klubbåd. Den vil helt sikkert betyde, at 
endnu flere elever vælger at blive i klubben.  

 
Sejlerskolen er på kik efter to nye medlemmer og instruktører i 
udvalget, fordi to af de gode og erfarne i udvalget stopper. 

  

 

Kasserer 
 

Annoncer på hjemmesiden 
Der er mange afslag på betalinger for 2016, formentlig fordi den 
der modtager regningen for annoncen, ikke altid er den samme 
som aftalen er lavet med. Bestyrelsen vil finde en helt anden og 
bedre måde at håndtere det på i 2017.  
 
Mobilepay 
Vi forventer at det i løbet af få dage vil være muligt at betale med 
Mobilepay i klubben. 
 
Negativ rente 
Jydske Bank har nu ændret deres rente for indestående til negativ 
rente.  

 

 

Havnen 
 

Jolleslippet er blevet repareret af medlemmer.  
 
Pumpe til tømning af holdingtanke er repareret. 
 
Møde med Gisseløre-klubber. Afholdt møde med øvrige 
Gisseløre-klubber d. 22/11. Drøftelse af tiltag til at forsøge at 
begrænse mågeplage. Tilbud til Asnæsbroen og Håbet om, at de 
medlemmer, der har deres både liggende ved dæmningen og ved 
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Asnæsbroens bro, kan få lov til mod betaling at bruge 
sejlklubbens jolleslip. Tilbuddet gælder ikke de medlemmer, der 
kommer trailende med deres både. 
 
Medlemsmøde. Der har  været afholdt møde for medlemmerne  
d. 24/11. Ca. 40 var mødt op. Situationen omkring pælene blev 
ridset op, og forskellige løsninger blev præsenteret. Forslag om at 
trækprøve pælene, hvilket vil blive gjort. Resultatet af trækprøve 
danner grundlag for videre forløb. 

 

Klubhus 
 

Julebanko 
Der arbejdes videre med planlægning og forberedelse af alt 
det praktiske omkring julebanko. 
 
Ikke nået mere 
 

 

Ungdom 
 

Ikke nået  

Motor 
 

Ikke nået  

Kølbåde 
 

Ikke nået  

PR 
 

Ikke nået  

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  Tirsdag d. 6.1.17 kl. 19.00  

Evt.   


