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Bestyrelsesmøde torsdag den 4. april 2013. Kl. 19.00 i klubhuset. 

Fremmødte: Mike, Margit, Kim, John, Niels, Flemming, Grete 

Afbud: Henrik 

Referat: 

1. Konstituering – redigering af ”Hvem er hvem” 

2. Nyt fra formanden. Herunder evaluering af generalforsamlingen 2013. 

Generalforsamlingen gik rigtigt godt og der var pænt fremmøde trods snevejr.  

3. Punkter til drøftelse: havneudvalget. Herunder søsætningsdato og evt. ændring. 

Der er et nyt møde på vej med havneudvalg. Søsætningen er udsat til lørdag den 20 april kl. 7.00 og 
der startes på Kragenæsvej. Der bliver en ”nødsøsætning”fredag den 12.4 kl. 9.30. Her kontaktes 
formanden, hvis man ønsker denne dag – inden kl. 12.00 den 10 april. Standerhejsningen er derfor 
rykket til kl. 13.00. 

4. Punkter til drøftelse: mastekranudvalget – herunder tilsyn med mastekran 

Der arbejdes på dette punkt. 

5. Punkter til drøftelse: sejlerudvalget 

Punktet udsat 

6. Punkter til drøftelse: aktivitetsudvalget 

Der er plan for det første halve år. 

7. Driftsmiddelkontoen. Gennemgang og evt. revision af tal. 

Punktet er under udarbejdelse. 

8. Deadline blad. Herunder annoncering på hjemmesiden (annoncer fra blad overføres) og evt. 
Døllefjelde marked 

1. Blad: 15 maj deadline - bladet udsendes snarest herefter. 

2. Blad: 1 november – og udsendes snarest herefter.  

Tidsfristen er for kort mht. Døllefjeldemarked og et sådan projekt skal være gennemarbejdet. Ideen 
er interessant. 
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9. Fastlæggelse af mødedatoer 

Bestyrelsesmøder mandage kl. 19.00: den 17.6 + 19.8 + 18.11. 2013 + 24.2.2014 

Generalforsamling den 20 marts 2014. 

10. Dagsorden. Tidsfrist for punkter til drøftelse og udsendelse af dagsordenen. 

FU – møder holdes en uge før og emner sendes til GS, der udfærdiger dagsordnen. 

Evt. 

Hjemmesiden er fint opdateret, men har nogle mangler mht. tilmeldinger og mailadresser. Det skal 
undersøges videre.  

Der ligger tilladelser til stævnerne. 

Der udarbejdes en forretningsorden for FU- møder og bestyrelsesmøder. 

John undersøger priser på Lollands havne. 

Næste bestyrelsesmøde er den 17.6.2013 kl. 19:00 

 

Ref. Grete  4.4.2013 


