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Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Ordinært bestyrelsesmøde 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Helmuth Melsen   

Deltagere: Helmuth Melsen, Dion Wellejus, Poul Bertelsen, Jimmy Nielsen, Morten Grønning Jensen 

Fraværende: Carsten Jensen, Søren Rahbek 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt 

 

2. Orientering fra formand: 

a. Standerhejsning søndag den 26. april 2015 

HM har indkøbt gaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer (ca. 500,- pr. stk.) samt til 
hjælpere ved renovering af flagmast. Fakturaer/bon’er til JN 

b. Sejlsportsliga 

Deltagelse i ligaen kræver at klubben til enkelte stævner stiller med RIB-følgebåd. Der 
arbejdes med lån af Strandby Sejlklubs RIB. Sejles af Ronnie + Martin mod betaling af 
km-penge. Kost og logi afholder de selv. 

c. Klubliv Danmark (en ny form for sponsor) 

HM er blevet kontaktet af Klubliv Danmark med henblik på samarbejde. HM fremviste 
brochurer og hjemmeside www.klublivdanmark.dk. Klubbens medlemmer skaffer 
sponsorater til klubben ved handel med Dankort i butikker tilmeldt ordningen. 

FSK tilmeldes ordningen og kendskab til denne skal udbredes til medlemmerne. 

d. Havneordningen 

Der er d.d. ni både der har tilmeldt sig havneordningen for sæson 2015. Jf. beslutning på 
generalforsamling er havneordningen herved aflyst for indeværende sæson. HM har 
meddelt dette til tilmeldte både. 

e. Ungdomsafdelingens lokaler i Fælleshuset 

Lejeaftale vedr. ungdomsrum i Fælleshuset er opsagt. Der forhandles med Marinaen om 
leje af baderum i Fælleshuset. 

f. Slæbestedet 

Der er igangsat renovering af slæbestedet. Herunder udarbejdelse af rustfrie beslag ved 
Brian Hald. Fakturaer ved indkøb af materialer m.v. til JN 

g. Benzinhus 

HM har rykket Bent Damsgaard for færdiggørelse af benzinhus (beklædning af container). 
DW følger op. 
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3. Orientering fra næstformand: 

Ingen bemærkninger. 

 

4. Orientering fra kasserer: 

Kontingentopkrævninger udsendt. Oversigt over indbetalinger gennemgået. Der er 4-5 
udmeldinger som følge af 2.d. Betalingspåmindelser udsendes til de der endnu ikke har betalt. 

Oversigt med nye ind-/udmeldinger tilsendes DS kvartalsvis. 

JN orienterer HM løbende om nye ind-/udmeldinger 

JN 

5. Orientering fra sekretær: 

Ingen bemærkninger. 

 

  



6. Orientering fra ungdomsudvalg: 

Ingen bemærkninger. 

 

7. Orientering fra aktivitetsudvalg 

Næste aktivitet er standerhejsning på søndag. Der er 22 tilmeldt skipperlabskovs. 

Kommende aktiviteter skal snarest drøftes og planlægges i aktivitetsudvalg og slås op på 
hjemmeside. 

PB 

8. Orientering fra svømme- og kapsejladsudvalg: 

Baner til næste svømmesæson er booket. DW følger op om bookning er gået igennem. 

Kapsejladsbøjer er renoveret og klargjort. DW kontakter Knud-Erik Hørby ang. udlægning i 
kommende uge. 

Lone Jacobsen kontaktes ang. dommerpigernes forhold. 

Brian Hald og Carsten Krogsgaard har meldt sig som bøjefolk. 

Ole Isis Jensen har meldt sig som vicevært for dommerhus (skal males) 

Der er afholdt møde i udvalg vedr. Kommune Grand Prix. Der introduceres ny familieorienteret 2-
star sejlads til afholdelse i juni. 

DW 

9. Eventuelt: 

HM har kontaktet ny forpagter af restaurant og inviteret til samarbejde, hvilket blev positivt 
modtaget. 

 

10. Næste møde: 

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.00 i Fælleshuset 

Alle 

 


