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Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig
Formand Intet nyt.

Næstformand Intet nyt.

Kasserer

Har talt med Fibia som 
forventer at trække kabler til 
både sejlklubben og roklubben 
i løbet af vinteren. 

Havnen

-Bestyrelsen har ikke fundet 
aftagere til dommerhuset. 
Kommunen har tilbudt at 
fjerne det i forbindelse med 
renoveringen af vesthavnen.
-Den nye betalingsautomat er 
installeret og arbejdet med nye 
standere på broerne forventes 
begyndt i begyndelsen af det 
nye år.
-Har modtaget tilbud på lys til 
lanterne i havneindsejlingen 
og indhenter et tilbud fra en 
anden leverandør inden der 
træffes en beslutning.
-Opretter en profil hos 
”marinaguide” som vil give 
oplysninger om havnen (og 
byens) muligheder for 
gæstesejlere.
-har modtaget 2 redningsstiger 
fra Tryg-fonden.
-har modtaget 20.000, - fra 
Kalundborg Kommune til 
støbning af betondæk ved 
bedding. Der etableres i den 
sammenhæng bedre forhold 
for barnevogne og kørestole.

Klubhus -Afventer situationen i forhold 
til afvikling af sociale 
arrangementer.

Ungdom Intet nyt.

Motor

-Arbejder på oprettelsen af en 
lukket facebookgruppe som 
kan understøtte sociale 
aktiviteter, herunder fælles 
sejlture.

Kølbåd
Har bestilt et tilbud på 
sandblæsning og 
primerbehandling af 
klubbådens bund og køl.

PR Arbejder med annoncører 
for kommende sæson.

Nye emner til behandling

Kølbådsudvalget (Mads og 
Ian)

• Information om 
visioner for udvalgets 
udvikling. 

Der arbejdes med et fokus 
på medlemmer uden egen 
båd og evt. køb af ny 
klubbåd. Bestyrelsen vil 
præsentere deres visioner 
ifm. årets 
generalforsamling.

• Børneattester 
(udskydes til næste 
møde).

• Covid-19 (Vi afventer 
nye udmeldinger og 
indretter os derefter).

• Generalforsamling 
(24/2-2022)

Til næste møde gennemgås 
detaljer for afvikling af 
generalforsamling (udvalg, 
regnskab, etc).

Næste møde 6/1/2022 18.00
Evt. -
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