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Til stede: Tina Olsen formand  

  Peter Hansen   næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Per Munch  best.medlem (sekretær)  

 Søren Therkelsen  best.medlem  

 Helle Svensson  suppleant 

 Sten Hansen  suppleant 

 Keld Pedersen  (tidl. formand) 

   

Fraværende: Mikael Jensen        best.medlem  

 Kenneth Nielsen  juniorleder 

Referat 

Ad pkt.   1 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Tilføjelser: 

 Anne-Jette videresender beskeder til medlemmer. 

 Søren ønskede aflastning udefra med hjemmesiden. (Vi søger en person) 

 Keld og Anne-Jette opdater udlejningskalenderen.  

 

Ad pkt.   2 Udlejning af klubhus + indkøb af inventar 

 Keld fremlagde tilbud fra ELTRIK på ændring af strøm til køkken mv., 

 indkøb af ny ovn og fryser.  

 Tilbuddet blev drøftet og man enedes om at opgradere ovn og fryser, så prisen 

 bliver 25.000 kr.  -  dog max 30.000 kr. 

 

Ad pkt.   3 Rengøring af klubhus 

 Bestyrelsen har ikke modtaget meddelelse fra havnen om rengøring af klubhuset, 

 når der åbnes for sejlerne. 

 Der åbnes ikke før, det er i orden. 

 Tina følger op på sagen. 

  

Ad pkt.   4 Åben klub 

 "Åben klub"-arrangementet  løb lidt ud i sandet, men bør genoptages næste år 

  med bedre opslag og annoncering. 

 

Ad pkt.   5 Nyt fra juniorafdelingen 

 Juniorafdelingen har taget tilbud hjem på Hobie Cat. 

 Prisen vil være på ca. 30.000 kr. 

 Der var stemning for, at vi skulle prøve at søge hel eller delvis betaling via 

 sponsorater. 

 

 Piratjollen er stadig ikke tæt. Den skal køres til Knud Mogensen for reparation. 

 Sværdet skal tages ud, mens jollen er i vandet, da det er meget svært at tage  

 det ud på land. 

 Knud kan evt. rådføre sig med Per omkring reparationen. 
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Ad pkt.   6  Nyt fra kapsejladsudvalget 

 Ca. 10 nye sejlere. 

 

Ad pkt.   7 Nyt fra kassereren - Status betalende medlemmer 

 Anne-Jette forelagde regnskab, som var fyldestgørende. 

 

 Ad pkt.  8  Planlægning af div. fester + indkøb af drikkevarer mv. 

 

 Brugtbådsmarked og kapsejlads 

 Tina spørger Flemming Hansen om i hvor stort omfang der skal være spisning for 

 denne gruppe, og vi vurderer, hvad der ellers skal være af fest lørdag. 

 Afriggerfest 

 Tina og Peter klarer dette. 

 Gløgg og æbleskiver 

 Keld og Peter klarer dette. 

 Standerhejsningsfest 

 Helle og Steen klarer dette. 

  

 Per skal  jævnligt efterse og fylde op i magasin, så der altid er øl, vand, vin og 

 kaffe. 

 

 Ad pkt.  9  Grisefest - evt. ultimo august måned. 

 Tina foreslog at afholde en "grisefest" med helstegt gris og tilbehør i slutningen 

 af august. 

 Man enedes om at udskyde til 20. sept. 2014. 

 Der skal være bindende tilmelding af mindst 30 deltagere til en kuvertpris på ca. 

 120 kr. 

 Tilmelding ca. 14 dage før. 

 Tina sender materiale ud. 

 

Ad pkt.   10  Oplæg til politikerne ang. gratis havneleje i kommunens havne. 

 Brev blev drøftet og godkendt. 

 

Ad pkt.   11  Indkommet post 

 Tina gennemgik indgået post. 

 

Ad pkt.   12 Eventuelt 

 Per efterlyste de 2 hvide mapper med originale referater fra skabet. 

 De kunne ikke findes, men efterfølgende har Per konstateret, at referaterne kan 

 genskabes - evt. på DVD, da de er gemt på Pers / Jyttes computer. 

 

Ad pkt.   13 Næste møde:   19. august 2014 kl. 19.oo i klubhuset 

 

 Referent 

 Per Munch     


