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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

-Har ansøgt om 20000,- hos 
”få det fixet”-puljen til 
støbning af dæk ved 
beddingesporet.
-

Næstformand -intet nyt

Kasserer -intet nyt.

Havnen

Den nye automat til 
betalingskort er modtaget.
-Grundet forsinket levering af 
kort-moduler til standere på 
molen, vil der blive udleveret 
bimålere til bådejere som 
bliver i vandet.
-Husk dobbeltfortøjning hvis 
din båd bliver liggende i 
vandet vinteren over.
-

Klubhus
God oplevelse med Dansk 
Søredningstjeneste til sidste 
torsdagscafé. 

Ungdom -Gummibåden er kørt til 
vinteropbevaring.

Motor -intet nyt

Kølbåd -intet nyt.

PR

-Opfordrer medlemmer til at 
ændre oplysninger i 
klubmodul ved 
adresseændring.

Nye emner til behandling

• Kalundborg kommune 
Foreningsportal. JL og 
KV.

• Referat fra 
visionsmødet- 
punkterne fra 
bestyrelsens 
visionsmøde blev 
gennemgået. 
Bestyrelsen vil på de 
kommende møder 
adressere punkterne 
(uddannelse og 
træning, bedre 
muligheder for 
medlemmer uden egen 
båd samt forholdet til 
Kalundborg 
Kommune).

•
Næste møde • Torsdag 16/12 18.00
Evt. •
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