
Referat fra bestyrelsesmøde 
30. april 2017  

 
 
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:   

Leif Østlund - Lasse Kjærgaard - Jens Lindholm – Steffen Bach - Kjeld 

Henriksen - Sonnich Sonnichsen – Henning Bager - Torben Kyhl – Lars 
Madsen 

 
Afbud:  Laurits Nielsen 
 
        
 
Opfølgning 
 

a) Seneste referat blev underskrevet. 
b) Mastehus. Et mindre antal tagplader vil blive skiftet ud med nogle brugte men hele 

plader. Dette arbejde vil blive udført i forbindelse med arbejdet på masteteltet da det 
kræver en lift. 

c) Masteteltets midter sektion bliver skiftet ud. Der er indkøbt en sektion til erstatning. 
Henning vil sørge for montage i foråret/for sommeren. 

d) Værktøjs ophæng i det nye værksted er afsluttet. Ole Gilberg har sponsoreret en 
udskiftning af låsen så dem der havde en nøgle til det gamle værksted kan komme 
ind i det nye. En stor tak til Ole.  

e)  Forpagter status. Afventer til 2018. 
f) Foredragsholdere. Bestyrelse og medlemmer opfordres til at komme med forslag til 

efterårets/vinterens interessante foredrag. 
g) Redningsveste til optimist bådene mangler en status. 
h) Åbent hus i ro afdelingen blev en stor succes. Der kom 11 nye navne på tilmeldings- 

listen.  
i) Der er bestilt en el timer der kan sættes på gruppen til plads el. 
j) Ib er bestilt til at spille til festen efter årets rævejagt. 
k) Kranen mangler en gennemgribende gennemgang af den elektriske styring. Da det 

er lidt uklart hvordan den endelige ombygning af optager hullet kommer til at se ud 
afventer investeringer i kranen efterårets havne projekt. 

 
Nye aktiviteter: 
 

 Lars Jepsen skal høres om han vil med i bestyrelsen som repræsentant for optimist 
jolle afdelingen. 

 Nye stole til klublokalet. Der er bestilt 1 stol som prøve. Afventer levering. 

 Fliser. Der er kommet to tilbud på at få lagt nye fliser på nord siden af klubhuset 
samt på grus arealet imellem klubhus og roafdeling. De 2 tilbud lå tæt på hinanden. 
Beslutningen om igangsætning af projektet blev udskudt. Se næste punkt. 

 Det blev besluttet at der skal laves en langtids investerings plan der gælder i en 
årrække. F.eks. 5 år. Pt er der 3 store projekter. Nyt inventar til klub lokalet, fliser 
samt et ukendt beløb, afhængig af havne ombygningen, til kranen. Men der kan jo 
også være andre ønsker/nødvendigheder. Så for at skabe et overblik er det 
nødvendig med en fysisk plan. 

 Pinse tur. Evan og Anna står for pinseturen. Henrik overlevere. 

 



 Annoncer i ugeavisen. Torben laver et master layout til annoncer som skal bruges 
ved fremtidig annoncering. Det skal sikre at blandt andet klubbens web adresse 
kommer med hver gang. 

 Sommerfest 2018. Jens kontakter Tommy for at aftale forløb. 
 

Eventuelt: 
 

 Jens mener at vi skal stille op til valget til folkeoplysnings udvalg. Lasse stiller op 
som medlem af udvalget og Leif som suppleant.  

 Henrik spurgte om der kunne laves nogle gril pladser nord for sejlklubben. Vi 
opfordrer havnen til at tage det med i deres overvejelser. 

 Det blev forslået at lave et tiltag over for HF eleverne for at få dem til at deltage i 
sejlklubben. Torben tænker over et opslag der kan hænges på skolen. 

 Torben som er formand for sejladsudvalget gjorde status over tirsdagssejladsen. 
Der er 14 tilmeldte både og der kom 3 til opstarts mødet der gerne ville være 
gaster. Kommer der flere der vil være gaster bliver de fordelt til skippermødet før 
hver sejlads. 

 Efter tirsdagen sejladser mødes deltagerne i klub lokalet. Det blev diskuteret om 
stole og borde skulle sættes på plads. Som et forsøg kan stole og borde efterlades 
hvor de står med mindre der skal være et weekend arrangement. Det betyder så at 
der skal være en kalender så man kan se hvornår huset er udlejet. Klubhuset og 
køkkenet skal dog altid efterlades opryddet og rengjort.  

 I forlængelse af ovenstående så har Leif fået en mail fra Lars Jepsen på optimist 
udvalgets vegne spørger om man må bruge klubbens toiletter som omklædning. Så 
skal der evt. indkøbes nogle bænke. I stedet blev det besluttet at gøre optimisterne 
opmærksom på at der var omklædnings muligheder i roklubben. I samme mail blev 
der spurgt om køkkenet kunne bruges. Men det er lidt svært at give en generel 
tilladelse da det kan være lejet ud til andre arrangementer. Lånte lokaler skal altid 
efterlades opryddet og rengjorte. 

 Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår uddendørs. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 28. maj klokken 10.00. 
 
Mødet blev hævet klokken 11:45. 
 
 

Leif Østlund 
Formand 

 Lasse Kjærgaard 
Næstformand og sekretær 

 Jens Lindholm 
Kasserer 

 
 

    
 

Kjeld Henriksen  Leif Østlund  Torben Kyhl 
Klubhus 

 
 

 Ro-afdeling  Sejlads-afdeling 
 
 

Henrik-Claus Henriksen 
 
 

 Henning Bager 
 

Afbud 
 

 Sonnich Sonnichsen 
Kran/plads 

Lars Madsen 
1. Suppleant 

 Laurits Nielsen 
2. Suppleant 

  

 
 


