
 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 10.1.2013 kl. 19.00 

Referat 

Fremmødte :  Mike, Flemming, Søren og Kurt 

Afbud : Kim, Grete, Margit og Svend 

1. Klubblad.  

Klubbladet skal som tidligere vedtaget udkomme to gange årligt. Første blad i 2013 
udkommer umiddelbart efter DM-stævnet i juli og andet blad i december før jul. Bladet 
udsendes til alle medlemmer og annoncører som økonomipost. I fremtidige blade anføres 
udgivelsesdato og sidste frist for indlevering af stof til næste blad.  

2. Aftale om bådisætning og bådoptagning. 

Klubbens medlemmer har tilkendegivet, at der er behov for to bådisætningsdatoer om 
foråret. Vores nuværende kranfirma har ikke mulighed for at indpasse 2 datoer om foråret. 
Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne for at kunne efterkomme medlemmernes 
ønske.  

3. Udlån af skolebåden Kraka til kapsejlads om tirsdagen.   

Kraka har i den forgangne sæson været udlånt til 3 aktive medlemmer uden egen båd til 
tirsdagssejlads. De 3 sejlere har anmodet om også at kunne låne båden til tirsdagssejlads i 
den kommende sæson. Bestyrelsen efterkommer deres ønske på betingelse af, at de 
pågældende medlemmer står for klargøring og pasning af båden. Flemming udarbejder 
udlånsaftale for 2013.     

4. Generalforsamling  

Til generalforsamlingen 2013 er det vedtaget, at dagsorden og regnskabet vil blive printet 
ud og lagt ud på alle bordene. 

5. Evaluering af bestyrelse arbejdet 2012.  

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde i 2012 og fastlagde principper for såvel FU-møder og 
bestyrelsesmøder. 

 

 



6. Fremtidsplan for 2013. Hvad mål skal vi sætte os for i år. F.eks. hvilket tiltag skal tages 
osv. 

Følgende tiltag er foreløbig i støbeskeen: 

 Ny plads for opbevaring af bådvogne og bådstativer 

 Forslagskasse i klubhuset – Ris og Ros. 

 Medlemsoversigt i klubhuset med bådnavn og pladsnummer i havnen. 

 Oversigt over bestyrelsesmedlemmer ophænges i klubhuset. 

 Glasskab/Vitrine/Opslagstavle i klubhuset 

 Etablering af varmekabel i skotrenden mellem klubhusets to tage (Igangsættes nu). 

 Masterig skal repareres. Søren udarbejder forslag til nyt opbevaringsstativ. 

 Glas i gavlen af den overdækkede terrasse. 

 Maritimt ”stumpmarked” på hjemmesiden og som opslag i klubhuset. 

7. Bestyrelse for 2013. 

 Ikke alle ønsker genvalg, hvorfor bestyrelsen sonderer mulighederne nærmere. 

8. Eventuelt 

Vore leverandøraftaler skal gennemgås og opdateres. Enkelte nye aftaler skal indgås.    

9. Dato for næste møde 

Torsdag den 7. februar 2013 kl. 19.00. 

 


