
Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Dato: 16/08/2022 18.00

Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL),, John Damgaard Christensen (JC), Ib Kristiansen (IK), Christian 
Winnem (CW), Kurt Vehl (KV), Thomas Bach Møller (TM),  Jogvan Joenssen (JJ), Mia 
Trosbjerg (MT), Mads Lundsgaard (ML)
Afbud: Kenneth Juul Nielsen (KJ)

Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Jonas er kommet tilbage som 

træner.
Næstformand Intet nyt

Kasserer

Manglende kontingent-
betalinger. Bestyrelsen 
kontakter de konkrete 
medlemmer.

Havnen
Der planlægges udskiftning af 
wire på mastekranen.
Tre nye markeringer til 
lavvandsområde planlægges.

Klubhus Intet nyt.

Ungdom/surf intet nyt.

Motor Intet nyt.

Kølbåd Kapsejlads er begyndt igen. 

PR

Har modtaget ros fra 
folkene bag klubmodul for 
kvaliteten af vores klubblad 
”Sejleren”.
Deadline for næste udgave 
er sejleren er først i 
september (6/9)

Nye emner til behandling

• Ekstraordinær 
generalforsamling

a)Datoforslag: uge 44
b)ordlydsændringer (bimålere 
mm)
c)ny udvalgsformand 
(Thomas)

• Afriggerfest
a)Bestyrelsen undersøger 
om der er frivillige som vil 
arrangere festen.

• Status på klubbåde

• Brev til bestyrelsen fra 
Kristian Kalisch med 
forslag til klubbåde. 

• Bestyrelsen inviterer 
Kristian til at deltage 
til et bestyrelsesmøde 
med henblik på 
gennemgang af hans 
henvendelse.

Næste møde 15/09/2022

Evt.

-Alle på fjorden – event. Hvis 
-Vaskemaskine til 
gæstesejlere. Bestyrelsen 
undersøger hvilke muligheder 
der er for etablering.
-Internet på broerne. Der 
arbejdes på at sikre et stabilt 
netværk på alle broer. 
-Der planlægges oprydning i 
bestyrelseslokalet. Lokalet 
benyttes alt for lidt og derfor 
vil der blive ryddet op og 
sorteret.
-Der indhentes tilbud på 
etablering af træterrasse foran 
ungdomsafdelingen. 
Efterfølgende vil det blive 
undersøgt hvorvidt der kan 
ansøges om kommunal støtte 
til projektet.
-Der bestilles nye VHF´ere til 
ungdomsafdelingen.
-
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