
Referat fra bestyrelsesmøde 
19. november 2017  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Jens Lindholm - Kjeld Henriksen - Sonnich 

Sonnichsen – Henning Bager - Torben Kyhl – Henrik-Claus Henriksen 

 
Afbud:  Laurits Nielsen – Lars Madsen 
 
        
 
Opfølgning 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Torben har tidligere foreslået Jan Ebert.  
c) Ro afdeling: Flydebroen er taget op. Søger 2-3 vogne til at transportere bådene med 
d) Ungdomsafdeling: ikke noget nyt.  
e) Vaskepladsen er i gang, Leif deltager i byggemøder der afholdes hver 2. uge. 

Sonnich tager med næste gang. 
f) Annonce layout. Jens og Torben arbejder på sagen. 
g) Investeringsplan. Emner: Kran, fliser omkring klubhus. 
h) Sommerfest 2018 afholdes 3. februar. Lasse, Leif og Jens repræsenterer bestyrelsen 

i festudvalget/styregruppe. Det blev besluttet at billetter kun kan købes af og til 
sejlklubbens medlemmer. Skulle der blive billetter i overskud kommer de i fri handel. 
Max antal er 150 stk. 

i) Renovering af området ved kranen og spuns langs kajen som skulle være sat i gang i 
november er blevet udskudt til næste år. Så må vi se om det kommer til at passe. 

 
Nye aktiviteter: 
 

 Marianne Bliesmann overtager ansvaret for udlejningen af klubhuset efter en flot 
indsats af Hanne. Marianne kan kontaktes på telefon 23 83 99 73  

 Brand udstyr i klubhuset gennemgås. Kjeld 

 DM for OK-joller 2018. Bliver afholdt i Marstal med sejladser d. 31/8-02/9-2018 
Sejlads udvalget er inddraget. Torben arbejder videre med sagen. 

 Harmonikafesten holder 25. års jubilæum i 2018 d. 24-27/5. Den gamle teltplads 
bliver inddraget til autocamperer. 

 Der mangler stadigvæk en Ballon skipper.   

 Der mangler en ny kasser. 

 Generalforsamling 10/3 2018 

 Standerhejsning 8/4 2018 
Eventuelt: 
 

 Afløb ved hjørnet nord for roklubben er et problem. Det tages med på vaskeplads 
byggemødet  

 Ved fonds søgning er der blevet opfordret til at ansøge SFDS fond.  
 

 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs. 
 

 



Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag den 12. december 2017 klokken 17.00. 
 
Mødet blev hævet klokken 12:00. 
 
 
 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
 

Kjeld Henriksen 
Klubhus 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads                                                  

 Torben Kyhl 
Sejladsudvalg 

 
 
 

    
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 

Afbud 

 Henning Bager 
 
 

Afbud 

  

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 
 


