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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

-Bestyrelsen har godkendt 
renovering af den gamle laser-
jolle.
-Listen over klubbens joller 
(skrognumre) vil blive 
opdateret og oplyst til 
forsikringen.
-En større gruppe studerende 
er interesserede i et surf-
kursus og det er besluttet at 
studerende modtager rabat ved 
køb af et kursus.

Næstformand Intet.

Kasserer Intet nyt.

Havnen

-Fibernet forventes installeret 
8/6.
-De første gæstesejlere har 
besøgt havnen (både danske, 
tyske og hollandske). Tag godt 
imod dem. 
- Der er behov for ændringer i 
vedtægterne (blandt andet i 
forhold til brug af bimåler). 
Forslag til ændringer 
udarbejdes inden de 
præsenteres ifm 
generalforsamlingen.
-Hjertestarteren flyttes til 
ydersiden af bygningerne.
-Forbedring af netværk på 
havnen.  For at kunne tilbyde 
havnens brugere et bedre 
netværk skal der investeres i 
noget bedre udstyr.  I 
forbindelse med den klubbens 
nye og kraftigere 
internetløsning giver det god 
mening at det kan benyttes på 
broerne. Der indhentes tilbud 
på en løsning. 

Klubhus

-Klubhusudvalget er klar til 
”Vild med vand”.
-næste torsdagscafé (29/9). 
Medlemmerne opfordres til at 
komme med forslag til 
afviklingen.
-”Samsø- nat og dag” 12/8 (I 
tilfælde af uvejr benyttes 
klubhuset).

Ungdom - intet nyt.

Motor -intet nyt.

Kølbåd -klubben har nu to officielle 
målere (Keld og Martin). 
- 

PR -intet nyt.

Nye emner til behandling

-løn til instruktører:  Der 
implementeres et nyt 
aflønningssystem af 
instruktører under 25 år. 
-Tilskud til EM-deltagere: 
Klubben støtter EM-deltagere 
(surf) 
-

Næste møde 

16/08/2022 18.00

Status på indkøbskort i omløb.

Evt.
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