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Referat fra møde i klubhuset: 19-04-17 kl. 18:30 

Til stede:    Martin, Rene’, Mikael, Birger, Tom og Leif 
Fraværende:    Casper 

Næste møde:    17-05-17 kl. 19:00 

 

 

I. Nye og udmeldte medlemmer 

 
Nyt medlem: 

 

185 John Pedersen 

 
Slettet medlem: 

 

161 Kristian Hjortby 

 

II. Pladsen rundt 
 

Bestyrelsen gik en tur på havnearealet og broerne. Under rundturen lavede havnefogeden en 

ret lang liste med opgaver, der gerne skal udføres i løbet af sæsonen. 

Der skal ryddes op i hjørnet til højre for indkørslen. Der skal kvalitetssorteres i sveller og 
skinner, og det der ikke længere kan bruges skal væk. Der skal også ryddes op i den anden 

ende af pladsen; her ligger der blandt andet stativer, der tilsyneladende ikke længere bliver 

brugt. 

I masteskuret ligger nogle master, der tilsyneladende ikke har været i brug i meget lang tid. 
Ved rensepladsen ligger et par joller, hvor man ikke er sikker på ejerforholdene.  

 

III. Honorarer 

 

Som oplyst på generalforsamlingen marts 2017 er samtlige nuværende aftaler om honorarer 
opsagt. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe – bestående af formanden og kassereren - der 

skal komme med forslag til fremtidig honorering af arbejde udført for klubben. 

 

IV. Økonomi kvartalstatus 
 

Kassereren var fraværende, men formanden kunne oplyse, at økonomien ser fornuftig ud. Han 

fortalte også, at kassereren har lavet en fint budget, der kan ses online i ForeningLet af alle 

bestyrelsesmedlemmer. 
 

V. Praktiske opgaver 

 

Birger har lavet et fint stykke arbejde på grillhytten og er snart færdig. 
Mikael er tovholder på indkaldelse til arbejdspligt, så en del af opgaverne under punkt II kan 

blive løst. 

Den nydannede ”kabine arbejdsgruppe” – bestående af formand og næstformand - skal 

komme med forslag til hvordan kabinerne kan blive bragt i en acceptabel stand, og hvordan 

det skal financieres.  
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VI. Eventuelt 

 

Der har været tyve på spil, der har stjålet fyringsolie fra klubben. For at undgå flere tyverier 

skal  opsætningen af overvågningskameraerne så vidt muligt fremskyndes. 
I forbindelse med tyveriet af fyringsolie blev alternative varmekilder diskuteret, og man blev 

enige om, at det skal undersøges, om det er rentabelt at skifte fyret ud med en varmepumpe. 

Casper var ikke til stede, men var alligevel så heldig, at han blev udnævnt til tovholder på 

varmeprojektet. 
 

 

22-04-2017 Tom 


