
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  26.	  oktober	  2015	  kl.	  18.30

Til	  stede: John	  Jacobsen,	  Tom	  Høst	  (ref.),	  Jesper	  Lorents,	  Jan	  Lauridsen,	  Elin	  Brinkland,	  Lena	  Skov	  
Andersen	  og	  Sten	  Lykkebo.	  Web-‐redaktør	  Svend	  Erik	  Sokkelund	  deltog.	  

Fraværende:	  BriN	  Bødtker	  (aOud),	  Jørgen	  Valdsgaard	  (aOud)	  og	  Kim	  Andersen	  (aOud).

Punkt	  1	  Protokol
Intet	  under	  deNe	  punkt.

Punkt	  2	  Budget
BudgeNet	  blev	  drøSet.	  

Punkt	  3	  Havn	  og	  Plads
Der	  vil	  blive	  udskiSet	  og	  flyNet	  pæle	  med	  henblik	  på	  etablering	  af	  4-‐6	  større	  pladser.

Der	  implementeres	  et	  nyt	  program	  Yl	  styring	  af	  havnepladser,	  skure	  m.v.	  Herunder	  også	  styring	  af	  
ansøgerlisten.	  Det	  er	  bestyrelsens	  forventning,	  at	  programmet	  vil	  leNe	  havneudvalgets	  arbejde	  
med	  uddeling	  af	  pladser	  og	  skure,	  bl.a.	  også	  hurYgere	  uddeling.

Der	  etableres	  betalingsautomat	  inden	  sæsonstarten	  2016.	  En	  del	  af	  udgiSen	  herYl	  modsvares	  af	  
en	  besparelse	  på	  de	  hidYl	  anvendte	  kuverter,	  der	  er	  forholdsvis	  dyre	  i	  indkøb.

Muligheden	  for	  flere	  el-‐standere	  på	  land	  blev	  drøSet,	  men	  der	  er	  ikke	  taget	  nogen	  beslutning.

Der	  afventes	  Ylbud	  på	  renovering	  af	  toileNerne	  på	  søndre	  og	  nordre	  mole.

Mulighederne	  for	  automaYsk	  lukning	  af	  dørene	  Yl	  havnen	  i	  form	  af	  dørpumper	  eller	  \edre	  
undersøges.

Punkt	  4	  Klubhus
Der	  er	  repareret	  gulv	  i	  klubhuset.

Alarmen	  i	  klubhuset	  skal	  ændres	  så	  medlemmerne	  kan	  benyNe	  toileNerne	  uden	  for	  
restauraYonens	  åbningsYd.

Der	  skal	  ses	  på	  en	  bedre	  belysning	  i	  Skipperstuen.

Punkt	  5	  Ak@vitets	  udvalg
Intet	  nyt.	  

Punkt	  6	  Sejlerskole
Vel	  overstået	  prøve	  i	  september,	  hvor	  alle	  bestod.



Punkt	  7	  Ungdom	  og	  joller
Der	  indkøbes	  ny	  følgebåd.	  Købet	  vil	  berøre	  budgeNet	  for	  2016.	  Der	  skal	  købes	  ny	  mast	  Yl	  en	  
ynglingebåd.

Punkt	  8	  Kapsejlads
Intet	  nyt.

Punkt	  9	  Motorbåde	  og	  sikkerhed
Hjertestarter	  skal	  flyNes	  fra	  skipperstuen	  Yl	  udvendig	  placering.

Der	  skal	  ses	  nærmere	  på	  typen	  og	  placeringen	  af	  redningssYgerne	  på	  midtermolen.

Punkt	  10	  Eventuelt
Bestyrelsen	  vil	  overveje	  et	  forslag	  fra	  to	  medlemmer.

Dato	  for	  a]oldelse	  af	  generalforsamlingen	  i	  2016	  blev	  drøSet.	  Endnu	  ingen	  vedtagelse.

Mødet	  sluNede	  kl.	  21.30.

Næste	  møde	  holdes	  den	  30.	  november	  2015,	  kl.	  18.30.	  


