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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand

Klubben overgår til ”Easy”-
betalingssystem (i samarbejde 
med klubmodul).
Der ansøges om to nye 
redningsstiger hos Tryg Fonden 
og der udfærdiges en samlet 
oversigt over redningsstiger i 
havnen.

Næstformand Intet nyt.

Kasserer Intet nyt.

Havnen

Nye skilte på broerne skal 
forhindre brug af grill på 
broerne (se orientering om nye 
brandslukkere).
Fortsatte udfordringer med 
langtidsparkering- 
langtidsparkering ud over 72 
timer skal foregå på p-pladser 
ved volden (før klubhusene).
Zephyr har fået nyt topstykke 
og er fuldt funktionel.
Brandslukkere opsættes på 
klubbens område (mere 
information følger).

Klubhus

Alle arrangementer står 
noteret i kalenderen.
Næste arrangement 30/9 
(helstegt pattegris).
Klinker og fuger i baderum 
efterses. Eventuelle 
reparationer planlægges.

Ungdom
Mødet med UngKalundborg. 
Der planlægges et lignende 
forløb med ungdomsskolen 
næste år.

Motor
Stort fremmøde til 
fællesgrillning ifm. 
Kalundborg Rock´er.

Kølbåd

Martin Meredin og Keld 
Johnsen tilgår målerudvalget.
Bundmaling på klubbåden skal 
udskiftes. Udvalget 
undersøger muligheder.

PR

Ny velkomst til 
gæstesejlere på 
hjemmesiden.

Nye emner til behandling

• Udskiftning af 
låsecylindre vedr. A og 
B nøgler

• Klubben oplever alt for 
mange alarmer og 
ulåste døre. Dette 
skyldes bl.a at der er 
mange nøgler i omløb 
uden klarhed over 
ejere. 

• Havneudvalget 
udfærdiger en liste 
over nøglerettigheder i 
samarbejde med 
udvalgene inden de nye 
nøgler udleveres og 
registreres.

• Individuel betaling af 
forbrugsstrøm i.f.m. 
det stigende forbrug

-klubbens elforbrug er 
voksende meget ujævnt 
fordelt og en tidssvarende 
løsning vil være 
brugerbetaling på broerne.
En beregning viser, at 
klubbens udgifter til strøm 
vil overstige 580.000 
kroner i den kommende 5-
års perioder.
Såfremt den nuværende el-
situation ikke adresseres, 
vil det medføre en stigning 
i pladsleje.
Ved overgang til 
brugerbetaling observeres 
der normalt en nedgang i 
elforbrug i 
størrelsesordenen 30-40%, 
idet de fleste brugere 
nedjusterer deres forbrug. 
Overgang til 
brugerbetaling vil således 
resultere i en mere 
retfærdig betaling for 
strøm samt en mere grøn 
profil.
Bestyrelsen er enig i 
udskiftningen og har 
konstateret at der ikke 
kræves en 
vedtægtsændring.  
Udskiftningen vil således 
blive påbegyndt og 
klubbens medlemmer vil 
blive informeret.  
Det forventes at ændringen 
kan foretages i løbet af 6-8 
uger.

• Afriggerfest
-Bestyrelsen undersøger 
om er er medlemmer som 
vil arrangere festen.
-festen forventes afholdt 1 
weekend i november.
-

• Fællesdag på fjorden
-KFE (Kalundborg Fjord-
Event) – Vi håber at kunne 
afvikle en fællesdag på 
fjorden med alle 
foreninger som bruger 
fjorden. Begivenheden er 
særdeles vejrafhængig 
hvorfor der ikke kan 
planlægges i god tid.

• Opdatering af 
udvalgslister 
(hjemmeside/sejleren)

• Udvalgene sender evt. 
ændringer til CW 
inden 7/9

• Vejen Frem- visioner 
for klubben.

Bestyrelsen mødes 29/10 
klokken 18.00 og drøfter 
visioner fremtiden.

• Budget 2022
• Bestyrelsen skal 

godkende budgettet i 
januar inden 
præsentation på 
generalforsamlingen i 
februar

• Formalia
• Bestyrelsesreferater/

Godkendte regnskaber/
referat 
generalforsamling.

• Betaling for udlån af 
klubhus ifm. 
kursusafvikling.
- Maritime kurser 
(navigation og lign.) 
kan afvikles 
vederlagsfrit så længe 
der blandt 
arrangørerne og 
deltagerne er 
medlemmer af 
Kalundborg Sejlklub.

• Internet i klubhuset og 
havnen

• Fibia er på vej og 
bestyrelsen ser frem til 
et markant bedre 
internet inden længe.

Næste møde 7/10 18.00

Evt.

-Der afholdes et 
sikkerhedskursus i løbet af det 
kommende forår med 
(tilmelding kommer senere).
-Søredningstjenesten kommer 
og informerer om deres 
aktiviteter til en af de 
kommende torsdagscafé.
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hvorfor der ikke kan 
planlægges i god tid.

• Opdatering af 
udvalgslister 
(hjemmeside/sejleren)

• Udvalgene sender evt. 
ændringer til CW 
inden 7/9

• Vejen Frem- visioner 
for klubben.

Bestyrelsen mødes 29/10 
klokken 18.00 og drøfter 
visioner fremtiden.

• Budget 2022
• Bestyrelsen skal 

godkende budgettet i 
januar inden 
præsentation på 
generalforsamlingen i 
februar

• Formalia
• Bestyrelsesreferater/

Godkendte regnskaber/
referat 
generalforsamling.

• Betaling for udlån af 
klubhus ifm. 
kursusafvikling.
- Maritime kurser 
(navigation og lign.) 
kan afvikles 
vederlagsfrit så længe 
der blandt 
arrangørerne og 
deltagerne er 
medlemmer af 
Kalundborg Sejlklub.

• Internet i klubhuset og 
havnen

• Fibia er på vej og 
bestyrelsen ser frem til 
et markant bedre 
internet inden længe.

Næste møde 7/10 18.00

Evt.

-Der afholdes et 
sikkerhedskursus i løbet af det 
kommende forår med 
(tilmelding kommer senere).
-Søredningstjenesten kommer 
og informerer om deres 
aktiviteter til en af de 
kommende torsdagscafé.


