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Dato: 10/03/2022

Deltagere:
Jesper Lauridsen (JL), Ib Kristiansen (IK), Kenneth Juul (KJ), Kurt Vehl (KV), Jogvan 
Joenssen, Mads Lundsgaard (ML) Mia Trosbjerg (MT), Christian Winnem (CW)

Afbud:  John Damgaard Christensen (JC)
Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

-Surfafdelingen mangler 
opbevaringsplads til deres 
materiel. Bestyrelsen 
undersøger muligheder for 
mere plads.
-Ungdomsinstruktører fra både 
joller og surf tilbydes kursus.
 

Næstformand Intet nyt.

Kasserer Intet nyt.

Havnen
36 pladsansøgninger og 
pladsfordelingen er i fuld 
gang.

Klubhus Intet nyt.

Ungdom Intet nyt.

Motor
Planlægger aften om 
brandsikkerhed 
forsikringsregler og oliefyr.

Kølbåd

J-80´eren bliver slebet og 
bundmalet.
Ansøgt om fondsmidler til 
sikkerhedsudstyr til J-80´eren
(ansøgning ved Kristian 
Kalisch)
Trimsejlads 27/4.
Pointgivende sejladser 
begynder 4/5.

PR Sejleren udkommer i april.

Nye emner til behandling

• Finde ny 
bestyrelsesrepræsentan
t for Joller og Ungdom. 
Finde en ny 
pladsbestyrer. Hvad gør 
vi for at skaffe disse 2?
-Ingen frivillige har 
meldt sig.
-Der afholdes et 
informationsmøde for 
kommende 
ungdomssejlere samt 
forældre, hvor 
nødvendigheden af 
flere frivillige vil blive 
drøftet.

• Fastsættelse af dato og 
tid for den 
ekstraordinære 
generalforsamling.

-Eftersom der ikke er 
kandidater til 
bestyrelsesposten, udskydes 
beslutningen om dato for 
ekstraordinær 
generalforsamling.
3. Valg af terrassegulv ved 
standeren.
     - Bestyrelsen ønsker at den 
nye terrasse for så vidt muligt 
indgår i et samlet udtryk med 
det maritime miljø og vil 
undersøge mulighederne for en 
harmonisk løsning i træ.
4. Adgang for Gregers og 
Henning L. i klubmodul til at se 
og ændre medlemmers data, så 
de kan hjælpe medlemmer ved 
tilmeldelse til torsdagscafe og i 
andre tilfælde.

Næste møde 

060422. 18.00
Punkter:
Årshjul
Underskrift på referat af GF.

Evt.
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