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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

• Brug af billeder med 
ophavsrettigheder.

• To surfinstruktører har 
været på kursus i 
Aarhus

• Procedure for 
indlevering af referat 
fra generalforsamling, 
regnskab og 
årsberetning indskrives 
i det nye årshjul.

• Der er flere som har 
meldt sig som 
interesserede ift. 
Hjælpefunktion ved 
jolletræning, heriblandt 
medlemmer fra 
motorbådsudvalget.

• Klubben fortsætter 
samarbejdet med 
Kalundborg Ungdom.

• Efter møde med 
naturfredningsnævnet 
er der lagt op til, at de 
nye pladser inderst på 
vestbroen kun kan 
benyttes af både på 
max. 18 fod. I den 
forbindelse kan det 
komme på tale, at 
nogle både skifter 
plads. 

Næstformand Intet nyt.

Kasserer Intet nyt.

Havnen

• Knækket 
markeringspæl i 
indsejling til østbroen- 
dette forbedres snarest. 

• Trappestige ved 
ophalervogn er 
erstattet af en ny. 

• Blokke, taljer og 
mastekran er testet og 
godkendt. Mastekranen 
er godkendt til 350 kg.

• Strømstandere med ny 
betalingsordning er 
fuldt funktionelle.

• (kort til strøm købes i 
automaten i klubhuset).

• Havnepladser er nu 
fordelt og ny pladsliste 
ophænges i klubhuset 
den 7/4/2022. I samme 
ombæring opdateres 
ventelisten.

•

Klubhus

• Der foretages løbende 
vedligehold af 
klubhuset.

• Klubhuset kræver et 
gennemsyn og derfor 
udarbejdes en plan for 
kommende 
reparationer og 
udskiftninger for de 
kommende 5 år. 
Klubhusudvalget 
forestår gennemsynet 
(med hjælp fra 
fagkyndige personer) 
og melder tilbage til 
bestyrelsen når dette er 
overstået.

•

Ungdom • Intet nyt.

Motor

Indhenter tilbud på 3,5m RIB 
med tilhørende 20 HK 
påhængsmotor samt trailer til 
kapsejlads og jolletræning.

Kølbåd

• Grej er gennemgået og 
baner udlægges inden 
længe.

• Der afholdes Trim-
aften ved Lars Bo fra 
Ullmann Sails den 20/4 
18.30.

PR • Intet nyt.

Nye emner til behandling

• Ny betaling for 
instruktører. Den 
gældende ordning for 
ungdomsinstruktører er 
tvivlsom mht. lovlighed. 
Skal vi give løn til alle 
instruktører? Oplæg fra 
Formanden.

-
• Årshjul

Kurt udarbejder et forslag og 
sender til resten af bestyrelsen.

Næste møde Mandag 9/5 18.00

Evt.

-Der udarbejdes en ”mentor”-
ordning med henblik på 
fastholdelse af elever fra 
sejlerskolen.
-Nyt klub-merhandise: 
Bestyrelsen undersøger 
muligheden for nyt materiale.
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