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Referat fra møde i klubhuset: 25-10-17 kl. 19:00 

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

Fraværende:    Martin 
Næste møde:    22-11-17 kl. 19:00 

 

 

 

I. Nye og udmeldte medlemmer 

 
Nye medlemmer: 

 

193 Henrik Olesen 

194 Per Petersen 
 

Udmeldte/slettede medlemmer: 

 

085 Thomas Sand Larsen 

 
II. Pladsen rundt 

 

Broerne kan være meget glatte, måske især på denne årstid. Der er kommet forslag om, at 

klubben skal sætte kyllingetråd på broerne, men det anses af forskellige grunde ikke for at 
være en optimal løsning. 

Det blev vedtaget, at medlemmerne endnu en gang skal gøres opmærksom på, at master 

stativer, joller osv. skal opmærkes, så ejeren kan identificeres. 

 
III. Siden sidst 

 

Casper skaffer en ny grill til grillhytten. 

Den ny wire til ophalerspillet skal monteres hurtigst muligt. 

Birger og Jørgen har monteret en ny hoveddør i klubhuset. 
Birger og Leif fjerner diverse overskydende byggematerialer. 

 

IV.  Kommende arrangementer 

 
Klubaftenen på onsdag er forberedt. Martin laver et oplæg om aftenens emne. 

Julefrokosten er på plads med musik med mere. Den endelig menu bliver lagt fast i denne uge. 

 

V. Eventuelt 
 

Randers havn har afslået at lave en ’dobbeltplads’ til en meget stor båd, hvor agterenden 

måske vil være i vejen i svajebassinet. 

Der skal installeres en varmepumpe i klubhuset. Casper indhenter tilbud på pumper og 
installation. 

Leif og Martin er ved at få styr på hvilke medlemmer, der er interesserede i at leje en kabine 

efter renoveringen af dem. 

Diverse muligheder for afholdelse af klubbens kommende halvrunde fødselsdag blev 

diskuteret. Fjordgården har været foreslået som sted for at holde festen - udsættelse til 
sommer, så den kan holdes udendørs, er også foreslået. Den endelige beslutning, om hvor og 

hvordan fødselsdagen skal holdes, blev udsat til senere. 

I starten af næste sejlersæson vil der blive holdt en introaften, hvor nye og eventuelt 

kommende medlemmer inviteres. 
 

29-10-2017 Tom 


