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Deltagere: 

Michael Eliasen (ME), Hans-Ole Rathje (HR), Jan Quist (JQ), Tina Jensen(TJ), Kristen Rasmussen (KR), 
Lene Pries (LP), Helen Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ) 

 

Afbud: Martin Dyxenburg (MD) 

 

Stort Velkommen til Martin og Kenneth!!  

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat   JQ 

Disp. af mødet   
 

JQ 
 

Formand 
 

Opfølgning på generalforsamlingen  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig således: 
Lene Klubhusudvalget 
Kenneth Motorbåde  
Martin M. Kølbådsudvalget 
Jan Næstformand / sekretær 
Martin Dyx. PR og Web udvalg 
 
Martin M. har lige fået helt nyt job ved Luffe Yacht, og starter 
1. maj. Fortsætter indtil videre i bestyrelsen. 
 

 

Næstformand 
 

Sejlerskolen er i fuld gang med årets planlægning. Der er lavet 
aftale med skipperne, så Sejlerskolen kan igen i år håndtere 
op til 25 nye elever. 
 

 

Kasserer 
 

Vi vil rigtig gerne at medlemmerne tager børn og kærester 
med til vores torsdags cafe, Sankthans og andre lignende 
arrangementer, fordi det kan være, at de får lyst til at blive lidt 
længere. Særlige events som ”kurs mod fjerne kyster”, er den 
særlige klubrabat selvfølgelig kun for klubbens medlemmer.  
 

 

Havnen 
 

Ophaler spillet bliver monteret igen om en uge. 
 
Havneplanen er ikke helt færdig, men forventes færdig ultimo 
marts. 
 
Der arbejdes på udslagsvask til tørtoiletter.  
 
Udvalget har besluttet, at der i år ikke indkræves leje for joller 
på jollepladsen. 
 
Der bliver lagt skridsikkert underlag på broerne  
 

 

Klubhus 
 

Martin M. undersøger og beslutter køb af nye måtter til 
klubhuset.  

 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 7.3.2017 
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Klubhuset overvejer muligheden for, om vi kan lægge flere 
fliser udenfor, for også på den måde at begrænse rengøringen 
indendørs.  
 
Vi har en hjertestarter monteret på toilettet som ligger 
udenfor ifm. mastepladsen. Hvis man ringer 112, vil man få 
detaljeret information om, hvor man finder den.  Vi 
undersøger muligheden for bedre skiltning.  
 
For at spare strøm, vil vi undersøge muligheden for at 
montere lysdæmpere i klubhuset, skifte til LED pærer ect.. Alle 
bedes her ud over huske, at slukke lyset efter brug.  
 
Planlægning af Havnens dag er i fuld gang. Kommunen har 
sagt ok til at betale for Havnesporet, som er en markering af 
stiforløbet fra byen til havnen og Kalundborg Sejlklub. 
 
 

Ungdom 
 

Status på ny klubbåd. Nu er det lykkes – vi har fået en ny 
klubbåd. Få timer før bestyrelsesmødet lykkes det at få en 
underskrift på køb af en J80 båd i Barcelona, som vi var nede 
at se på i weekenden. Udvalget er i gang med at lave regler for 
lån af båden, plan for opsætning af kran som vi har fået 
sponsoreret til båden. Vi planlægger at hente båden om 
halvanden uge, og præsenterer den til standerhejsning.  
 
Joller starter efter påske med at sejle, og holder nu teori om 
mandagen. Sidste weekend var udvalget i svømmehallen.  
Planlægger fæølles spisning om mandagfen.  
Der er næsten aftale med ny SUP træner.  
Surferne vil lave fast kursus, hvor eleverne skal deltage 10 
gange med deltagerbetaling, fordi der er store udgifter til 
grejet. 
 
Vi undersøger mulighederne for, at windsurferne fremover 
kan bruge en del af masteskuret i sommersæsonen.  
 

 

Motor 
 

Festen som motorbådsudvalget arrangerede gik godt, og fik et 
lille overskud.  
 

 

Kølbåde 
 

Der skal justeres lidt på vægten på kapsejlads bøjerne, så de 
ligger højere og er nemmere at tage op.  
 
Det skal undersøges, om det fortsat er sikkert, at gå ud til 
dommerhuset, og formanden tager kontakt til kommunen. 
 

 

PR 
 

Emner til Sejleren.  
Vores PR mand har en artikel om single hand sejlads på vej 
samt artikel om Sejlerskolestart. Måske kan nogen lave en lille 
klumme om hjertestarteren.  
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Hjemmesiden. På næste bestyrelsesmøde inviterer vi vores 
gode webmaster, for at planlægge hvordan bestyrelsens PR 
mand og webmaster kan får opdateret hjemmesiden.  
  

Nye emner til 
behandling 

  

Næste møde  4.4.2017 kl. 19.00  

Evt. Der arbejdes på, at  Mobilepay bliver muligt i klubben både til 
klubhuset og til havnen med hvert sit telefonnummer og hver 
sin konto. 
 
Afregning af klubbens vand og strømforbrug har ikke været 
afregnet korrekt, men er nu bragt i orden. 
 
Lene og Hans Ole afbud til april mødet 

 


