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Kristiansen (IK), Helen Schiøler-online (HS), Kenneth Juul (KJ), Christian Winnem (CW), 
Kurt Vehl (KV), Jogvan Joenssen, Mads Lundsgaard (ML) Mia Trosbjerg (MT)

Emne Orientering/Beslutning Ansvarlig

Formand Har kontaktet kommunen med 
henblik på oprensning af 
havnen. 

Næstformand 28 august. 

Kasserer

Havnen

Afholdt møde 25/5.
Nye instruktioner til brug af 
mastekranen bliver snart sendt 
ud og står på mastekranen.
Udskiftning af nuværende 
sikringer fra 6 til 10 amp. 
Strømforbruget er kraftigt 
stigende med store 
økonomiske udgifter til følge. 
Bestyrelsen vil fremadrettet 
opfordre til en begrænsning af 
strømforbruget. 
Motor på Zephyr skal 
renoveres. Bestyrelsen 
vurderer om der evt. skal 
isættes en ny motor.
Indkøber et godkendt stillads 
til brug ved slæbested.

Klubhus Der planlægges afholdelse af 
torsdagscafe i september.

Ungdom

Godt gang i 
ungdomsafdelingen. Det nye 
samarbejde med 
ungdomsskolen. 
25/6 sidste træning og 
afslutningsfest.
J-80 deltager med 
ungdomsbesætning ved DM/
VM.

Motor Intet nyt.

Kølbåd Alt går fint.

PR

”Sejleren” har talt med de 
nye medlemmer i 
ungdomsafdelingen som er 
vældigt begejstrede.

Nye emner til behandling

-Gennemgang af 
generalforsamling
-Ny motor til klubbåden. Den 
nuværende motor båden er 
ikke pålidelig og det 
undersøges om den kan 
udskiftes med en elmotor. 
-

Næste møde 31/8 18.00

Evt.

Adfærd i højsæson: 
Husk parkeringsforhold – 
langtidsparkering må ikke ske 
ved roklubbens lokaler.
Vend gæsteliste til grøn – 
gerne med dato. 
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