
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  29.	  juni	  2015	  kl.	  18.30

Til	  stede: John	  Jacobsen,	  Jørgen	  Valdsgaard	  (forlod	  mødet	  kl.19.30),	  Tom	  Høst	  (ref.),	  Jesper	  
Lorents,	  Jan	  Lauridsen,	  Elin	  Brinkland	  og	  Sten	  Lykkebo.	  Web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund	  deltog.

Fraværende:	  Lena	  Skov	  Andersen	  (aPud),	  BriQ	  Bødtker	  (aPud)	  og	  Kim	  Andersen.

Punkt	  1	  Protokol
Kasseren	  udtrykte	  behov	  for	  hjælp	  Tl	  bogføringen.	  EUer	  en	  drøUelse,	  hvor	  behovet	  blev	  kortlagt,	  
vedtog	  bestyrelsen,	  at	  John	  og	  Elin	  undersøger	  muligheden	  for	  ansæQelse	  af	  ekstern	  hjælp	  4	  Tmer
om	  ugen.

Herudover	  vedtog	  bestyrelsen,	  eUer	  en	  prakTkperiode	  på	  2	  måneder,	  at	  ansæQe	  Joan	  Høst	  i	  
flexjob	  4	  Tmer	  ugentligt,	  i	  en	  varighed	  på	  12	  måneder	  fra	  3.	  august	  2015.	  Joan	  skal	  lave	  
arbejdsopgaver	  for	  kasseren,	  formanden	  og	  havneudvalget.	  Det	  er	  bestyrelsens	  opfaQelse,	  at	  det	  
vil	  være	  Tl	  stor	  gavn	  for	  foreningen	  og	  medlemmerne.	  Bl.a.	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  servicere	  
medlemmerne	  i	  nogle	  af	  dagTmerne,	  uden	  for	  kontorets	  åbningsTder.	  EUer	  en	  ansæQelse	  på	  9	  
måneder	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  søge	  midler	  fra	  en	  fond,	  således	  at	  ansæQelsen	  bliver	  
udgiUsneutral	  for	  foreningen.

Bestyrelsen	  drøUede	  også	  mulighederne	  for	  en	  ændret	  fordeling	  af	  arbejdsopgaverne.	  

I	  en	  sag,	  hvor	  vi	  har	  reQens	  ord	  for	  at	  et	  medlem	  skal	  \erne	  sin	  båd	  fra	  foreningens	  område,	  har	  
John	  hørt,	  at	  sagen	  ville	  blive	  appelleret.	  ImidlerTd	  synes	  fristen	  at	  være	  overskredet.

På	  opfordring	  fra	  nogle	  medlemmer,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  gøre	  referaterne	  mere	  informaTve.	  Det	  vil	  
dog	  fortsat	  være	  sådan,	  at	  meningsudvekslinger	  ikke	  vil	  fremgå	  af	  referaterne.

Punkt	  2	  Budget
Der	  var	  ingen	  bemærkninger	  Tl	  den	  fremlagte	  budgetsammenligning	  medio	  juni	  2015.

Punkt	  3	  Havn	  og	  Plads
EUeråret	  vil	  blive	  brugt	  Tl	  at	  undersøge	  mulighederne	  for	  et	  andet	  system	  Tl	  håndtering	  af	  pladser.

I	  løbet	  af	  kort	  Td	  vil	  der	  blive	  opsat	  skilt	  med	  parkering	  forbudt	  for	  busser	  ved	  porten,	  og	  der	  vil	  
blive	  sat	  skilt	  op	  ved	  indsejlingen,	  hvoraf	  det	  vil	  fremgå,	  at	  der	  skal	  betales	  ved	  anløb.

En	  mulig	  ændring	  af	  ansøgningsperioden	  for	  ansøgninger	  Tl	  pladser	  m.v.	  blev	  kort	  drøUet,	  men	  
det	  kræver	  ændring	  af	  vores	  love	  og	  regler.

Muligheden	  for	  at	  inddrage	  pladser,	  der	  ikke	  er	  benyQet	  i	  en	  årrække	  vil	  blive	  undersøgt.

Sokkelund	  vil	  skitsere	  et	  projekt	  for,	  hvordan	  havnen	  kan	  gøres	  mere	  aQrakTv	  for	  gæstesejlere.



Punkt	  4	  Klubhus
Det	  blev	  besluQet,	  at	  overgå	  Tl	  en	  ny	  aUale	  med	  DONG	  fra	  1.	  januar	  2017.	  AUalen,	  der	  er	  baseret	  
på	  energi	  fra	  havvindmøller,	  vil	  medføre	  en	  besparelse	  der	  p.t.	  vil	  være	  på	  op	  Tl	  25.000	  kr.	  I	  
samme	  forbindelse	  udskilles	  restaurantens	  elforbrug,	  således	  at	  restauranten	  selv	  skal	  betale	  for	  
el	  Tl	  DONG.	  HidTl	  har	  vi	  faktureret	  restauranten	  for	  deres	  andel.

Muligheden	  for	  eksternt	  firma	  Tl	  rengøring	  af	  toileQerne	  undersøges.

Punkt	  5	  Ak@vitets	  udvalg
Intet	  nyt.	  

Punkt	  6	  Sejlerskole
Sejlerskolen	  er	  godt	  i	  gang	  med	  sæsonen.

Tom	  oplyste,	  at	  navigaTonsundervisningen	  forventes	  startet	  den	  29.	  september	  2015.

Punkt	  7	  Ungdom	  og	  joller
Intet	  nyt.

Punkt	  8	  Kapsejlads
Jan	  fremlagde	  et	  foreløbigt	  budgetoverslag	  for	  adoldelse	  af	  DM	  i	  Melges	  24	  i	  dagene	  21.-‐23.	  
august.	  Det	  ser	  ud	  Tl,	  at	  det	  vil	  blive	  udgiUsneutralt	  for	  foreningen.

Der	  forventes	  at	  25	  både	  vil	  deltage	  i	  stævnet.	  Der	  vil	  blive	  lavet	  opslag	  vedrørende	  de	  
havnepladser,	  som	  skal	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  stævnet	  (fra	  og	  med	  287	  Tl	  og	  med	  314).	  
Bådejerne	  skal	  selv	  finde	  midlerTdig	  plads	  i	  havnen	  med	  hjælp	  fra	  Henning	  Wulff.	  I	  den	  uge,	  hvor	  
stævnet	  holdes,	  vil	  der	  ikke	  være	  plads	  Tl	  gæstesejlere.

Følgebåde	  og	  materiel	  skal	  selvfølgelig	  virke	  Tl	  brug	  ved	  stævnet.

Kapsejlads	  August

Punkt	  9	  Motorbåde	  og	  sikkerhed
Datoer	  for	  hjertestarterkursus	  meldes	  ud	  senere.

Punkt	  10	  Eventuelt
Vi	  vil	  forsøge,	  at	  adolde	  et	  åbent	  hus	  arrangement	  næste	  år.

Mødet	  sluQede	  kl.	  21.50.

Næste	  møde	  adoldes	  den	  25.	  august	  2015,	  kl.	  18.30.	  


