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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), Martin Dyxenburg (MD) 
 

Afbud: Hans-Ole Rathje (HR) 

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig 

Sidste mødereferat  Godkendt JQ 

Disp. af mødet   
 

MD 
 

Formand 
 

Vision for Kalundborg Sejlklub   
 
Der er udarbejdet oplæg til mission og vision for 
sejlklubben på visionsdagene. Det lægges på 
hjemmesiden. 

ME 
 
 
 

Næstformand 
 

 JQ 

Kasserer 
 

 TJ 

Havnen 
 

Ændringer af vedtægter  
Struktur for medlemskab  
Regelsæt for jollepladsen til orientering  
 
Der er enighed i bestyrelsen om at ændringer i 
vedtægter samt ny struktur for medlemskab tages op på 
næste generalforsamling. 
Bestyrelsen tager regelsæt for jollepladsen, som 
Havneudvalget har besluttet til efterretning. Joller på 
jollepladsen udløser en pladsleje.  
 

HR 

Klubhus 
 

Kalender 

 Klub arrangementer blev fordelt. 

 Udlån af klubhus 
               2/4 - Evy & Danny Laursen - 70 års fødselsdag 
               8/5 – Påske Lindeberg – konfirmation 
               20/8 – Svend Aage Jørgensen - 70 års fødselsdag 
               8/10 – Kirsten Bering - 70 års fødselsdag 
For at gøre det mere fleksibelt for medlemmerne, vil lån 
af klubhuset fremover kunne søges på bestyrelsesmødet 
i både juni og december måned, til det kommende år. 
 
Afriggerfest - evaluering 

 Det var en rigtig god fest, og økonomien 
balancerede. 
 

LP 

Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den  01.12.2015 kl. 18.00 
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Julebanko.  

 Sejlerskolen står for forberedelserne. Bestyrelsen 
hjælper med sponsor gaver. 

 

Ungdom 
 

 HS 

Motor 
 

 OJ 

Kølbåde 
 

  

PR 
 

Hjemmesiden begynder at fungere godt. De enkelte 
udvalg lægger selv informationer ind. Vi overvejer at lave 
en form for webshop på hjemmesiden, hvor man kan 
betale for de ting klubben sælger. 
 

MD 

Nye emner til 
behandling 

Sportsbådsprojekt. 

 Bestyrelsen har modtaget et forslag til et 
sportsbådsprojekt. Bestyrelsen anbefaler at 
projekt idéen lægges op til behandling på 
generalforsamlingen, og at forslaget opdeles i 
forslag til klubbåde, og forslag til konkrete båd 
typer. Desuden mener bestyrelsen, at projektet 
som udgangspunkt skal være selvfinancierende. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Næste møde  Tirsdag d. 05.01.16 kl. 19.00  

Evt. Intet  


