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Referat fra D 14-11-22 

 
1/ Aktivitetsudvalget og bestyrelsen samt bådinspektørerne er samlet for at lave et 

oplæg til vores kalender for 2023. 

Fra udvalget deltog Maria og Alice. 

 

Det oprindelige bestyrelsesmøde starter. 

 

Deltager: 

Per Dan Torben Normann Karsten Øjvin Ingolf. 

 

 

2/ Evt Foretræde. 

Der var kommet nogle spørgsmål fra et medlem. 

 

A Overvågning på vinterpladsen. 

Svar: Vi må ikke lave vidioovervågning da det er en offentlig plads hvor alle kan 

færdes på arealet. 

 

B. Ledninger på broen i havnen. 

Svar. Vi kan kun igen opfordre til at man prøver at lægge ledninger imellem 

brædderne for at undgå man falder i dem. 

 

C: Aktivitetsudvalget. 

Det er sådan at man ikke direkte bliver valgt til Aktivitetsudvalget, man kan bare 

melde sig hvis man har lyst til at hjælpe eller være en del af udvalget. 

 

3/  

Godkendelse af referat fra d.03-10-22 ( Godkendt) 

 

4 Mail 

Der er kommet en del mail som nogle er sendt til medlemmerne, og nogle kun til 

bestyrelsen, samt nogle i skrot. 

 

 



5/ 

ANF. 

Der er sendt en dagsorden til bestyrelsen  

 

Der er forslag til dagsorden med kommunen d: 22-11-22 

 

Så fik vi en orientering om studieturen til Sverige hvor Per deltog og Peter Simonsen 

fra ANF  

Per fortalte om oplevelsen i Sverige med flydebroer, planen med de broer vi skal 

have er 4 meter bred, men de prøvede at besigtige nogle på 5 meter, som viste sig at 

give os nogle flere muligheder. 

 

Men hensyn til bølgesikring vidste det sig de fuldt ud lever op til forventningerne, 

hvor de var ude at se nogle broer der fik bølger lige ind på, bådene lå rimelige stille 

selv om der blæste godt, der vil blive regnet på prisen for en bredere bro. 

 

Per vil prøve at kontakte Hou havn der har fået nyt klubhus, måske prøve at kuperer 

der søgen om midler til klubhuset. 

 

6/ Bordet rundt. 

 

Normann. 

Vand og El forbrug ser fornuftig ud, men priser på el er stukket af, og vi bliver 

nødsaget til at regulere løbende så prisen passer med det vi bliver faktureret. 

 

Ølautomaten er blevet meget dyr i drift, der vil blive indhentet nogle tilbud på andre 

maskiner, som samtidig kan bruges kort eller lignede. 

 

Vi overvejer at skulle have en rengøring og maling af tag på huset til foråret. 

 

Karsten. 

Regnskab er sendt til bestyrelsen, og det ser fornuftig ud. 

 

Karsten er blevet spurgt hvorfor værkstedet ikke kan være åben. 

Der er ikke rigtig noget værktøj i rummet, men en del reserve lager. Vi har tidligere 

oplevet at tingene forsvinder når det er helt åbent. 

 

 

Ingolf. 

 

Der er pt 6 på venteliste 



Og 2 på låneplads som nok er ved at være plads til 

1 opsigelse. 

 

Dan 

 

Bankospillet skulle være klarlagt Lørdag d.26-11-22. 

Der vil blive sendt seddel ud med indbydelse, og noget nyt laver vi nogle børnegaver. 

og vin eller øl til voksne sidegevinster. 

 

Vi har snakket lidt om en tur til Fredericia til bådudstilling men det er ikke helt 

afgjort 

Der kommer nærmere info. 

 

Øjvin  

 

Der er forslag om man ikke kan få lavet et miljøskur på vinterpladsen, 

vi undersøger muligheden. 

 

Torben. 

 

Der skal være et møde med Kemp – Laurizen da der stadig er en del udfald. 

 

7/ 

Affaldscontainer (Molok) Der er lavet aftalt med kommunen om at molokken kun 

tømmes når vi giver besked om det. Det betyder at den skal aflåses udenfor 

hovedsæsonen hvor vi ikke har brug for den. Den er blevet aflåst og den bliver tømt 

så den ikke står længe med affald. 

 

EVT. 

Et opråb. 

Vi havde fået lovning på en hjælp til en ny eller opdateret hjemmeside, men er 

sprunget fra. Leif Kraus passer siden i det daglige, men vil gerne have hjælp til at få 

optimeret layout så siden bliver god for både klubbens medlemmer og gæstesejlere. 

 

Er der nogen der har lyst til at hjælpe med denne opgave, så skriv, og vi vender 

tilbage. 

 

                                  

 

                                  Formand                    Sekretær 

                                  Per                             Ingolf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


