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Referat fra møde i klubhuset: 20-09-17 kl. 19:00 

Til stede:    Martin, Casper, Mikael, Birger, Leif og Tom 

Fraværende:    Rene’ 
Næste møde:    25-10-17 kl. 19:00 

 

 

I. Nye og udmeldte medlemmer 

 

Nye medlemmer: 
 

190 Jan Mogensen 

191 Gunnar Christensen 

192 Hans Poulsen 
 

Udmeldte/slettede medlemmer: 

 

119 Søren Helweg 

 
II. Økonomi/kvartalstatus 

 

Casper fremlagde regnskabet for året til dato. Der er lidt penge på kistebunden, men også en 

del større udgifter på vej – blandt andet en ny affaldsstation og indvendig soignering af 
klubhuset. 

 

III. Pladsen rundt 

 
Fundamentet under rampen til østbroen er sunket. 

Når kabinerne langs vejen er fjernet, skal der i stedet opsættes en affaldsstation med halvtag 

over. 

Den nuværende administration af arbejdspligten skal moderniseres, så den bliver nemmere at 

administrere og mere langsigtet. 
Hvis behovet opstår, skal der sættes flere både indenfor hegnet langs vejen. 

 

IV.  Siden sidst 

 
Klubhuset skal males i weekenden uge 49. 

Der skal indkøbes en ny led lyskæde, der bla kan bruges til lysregattaen. 

Der skal indkøbes 2 nye klubstandere med logo. Martin kontakter Bo Bay, der muligvis har en 

fil liggende med et klublogo, der kan ’tåle’ at blive forstørret så meget op.  
 

V. Kommende arrangementer 

 

Det blev vedtaget, at man vil forsøge at finde levende musik til julefrokosten. 
Elinor har foreslået, at der skal være en enkelt billig varm ret til standerstrygningen. 

Klubaftenerne genoptages – første gang bliver 01-11-17 med vinterkonservering som emne. 

Klubbens 75 års fødselsdag skal fejres på passende vis. Der skal være en god menu og 

levende musik med ’2 Fools’ til en rimelig pris for medlemmerne. Derudover overvejer vi, at 

holde åbent hus/reception med hjemmelavede snitter (Mikael og Tom smører) og lidt vådt til 
ganen den følgende lørdag. 

Aktivitetskalenderen for næste sæson blev gennemgået. På grund af den dalende tilslutning til 

klubbens aktiviteter, kan det være nødvendigt at aflyse, hvis tilslutningen er for ringe. 

Klubbens medlemmer vil blive opfordret til at komme med forslag til skovturen 2018. 
 

 

24-09-2017 Tom 


