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Referat - Bestyrelsesmøde 9/2019 i sejlklubben 
 

Tid og sted: Tirsdag den 10. december, kl. 1700 i Virksund.  

 

Bilag: 

1. Forslag til dagsorden til generalforsamling. 

2. Forslag til vedtægtsændringer til sejlklubbens vedtægter. 

3. Pejlemærker (foretaget enkelte justeringer). 

4. Årshjul (ingen ændringer siden sidst). 

 

Formøde  

 

Mødet startede med drøftelse om klubudvikling, hvor bestyrelse, samt fire andre medlemmer blev 

inviteret. Herudover kom DIF/DGI repræsentant og DS konsulent til mødet.  

 

Baggrund: 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/foreningsbesoeg?_ 

Formålet med besøget er at få ideer til fortsat udvikling af sejlklubben. Her kan få hjælp til at se 

det hele lidt udefra, og til at se, hvor potentialer og udfordringer ligger? Intet er for stort eller for 

småt. Foreningens udvikling er en holdindsats og kan med fordel involvere flere fra foreningen.  

Rådgivningen er uforpligtende og kan hjælpe klubben videre. 

 

Mødet med DIF/DGI og DS gav gode input omkring klubudvikling, som vil indgå i de videre 

drøftelser og overvejelser. 
 

Opsamling 

Carsten og Kenneth meldte sig til at lave et oplæg vedr. inddragelse af familier omkring aktiviteter 

på tværs. 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8/2019.  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden for møde 9/2019  

Godkendt 

 

3. Information fra formanden 

3.1. Generalforsamling. 

https://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/udvikling-af-din-forening/foreningsbesoeg?_
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Forslag til generalforsamlingens dagsorden fremgår af bilag 1 til bestyrelsesdagsorden. Indvarsling 

til generalforsamling suppleret med dagsorden samt forslag til vedtægtsændringer fordeles 

umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde (jf. vedtægterne skal dagsorden fordeles senest en uge 

før generalforsamling, mens forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 

ved udgangen af december). 

 

Bestyrelsen godkendte det udleverede forslag til vedtægtsændringer (bilag 2 til dagsorden til 

bestyrelsesmødet). Vedtægtsændringerne søges vedtaget i sin helhed på generalforsamlingen. 

 

De udarbejdede pejlemærker præsenteres til generalforsamling (bilag 3 til dagens dagsorden).  

3.2. Julebanko. Status i forberedelser og den sidste planlægning. 

Susanne og Vibeke har alt klart. Mødetid er kl. 13.30. 

 

3.3. Invitation af nye medlemmer af havnen til informationsmøde om sejlklubben. 

Der er i 2019 ankommet 18 nye bådejere i Lystbådehavnen. 

Klubben inviterer til et arrangement primært til disse nye bådejere, men ALLE bådejere i Virksund 

inviteres. Jens fastlægger en dato. 

 

3.4. Klubkonference 15. og 16. november i Vingsted og SejlSikkert møde i Nyborg. Jørgen 

Christiansen deltog. 

Referat og uddrag fra aktiviteterne er formidlet på mail til bestyrelsen. 

 

3.5. DS Generalforsamling 21. marts 2020.  

Jens deltager, men opfordrer andre til at tage med. 

 

3.6. Bevæg dig for livet. Værktøjsmøde 4. januar i Herning. 

Mail om kursus er formidlet til bestyrelsen. Jens deltager. 

 

3.7. Sejlklubbens kapsejladsbøjer.  

Bøjerne er taget op i november. Bøjeudvalg kan evt. overveje anden billigere båd med løftegrej. 

 

3.8. Nautec Sejlklubsinformation. 

Klubben ønsker ikke at arbejde videre med tilbud om rabatkøb. 

 

4. Orientering om økonomisk status (kasserer).  

Økonomien ser tilfredsstillende ud. 

Kasserer præsenterede oplæg til nem ubureaukratisk metode til styring af indbetalinger til 

sejlerskole, duelighedsundervisning samt pigesejlads. Denne metode benyttes fra 2020. 

 

5. Behandling af indkomne sager 
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5.1. samarbejde med Fjordklyngen. 

Bestyrelsen besluttede at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde med Fjordklyngen. 

Der er efterfølgende berammet møde 22. januar 2020 mellem sejlklub og Fjordklyngen. 

 

6. Bordet rundt (alle). 

6.1. Opfølgning på aktioner fra seneste referat fra bestyrelsesmøde 24. oktober. Bestyrelse. 

• Mentor kontakt til Gerda. 

Carsten samler op overfor Gerda 

• Kontakt til Fuglsang vedr. medlemskab af turudvalg. 

Carsten kontakter Fuglsang 

 

6.2. Julebanko. Status i forberedelser og den sidste planlægning.  

Er behandlet under pkt 3.2. 

 

6.3. Kommende aktiviteter 2020. 

• Nytårsparole onsdag d. 8. januar kl. 19. 

Kenneth laver indbydelser og køber vingaver. 

Susanne kontakter cafeen vedr. traktement. 

Jens fortæller kort om pejlemærker. 

Udvalgene bedes fortælle kort om deres aktiviteter. 

• Generalforsamling. 

• Foredrag om Sirius patruljen onsdag d. 26. februar 2020. 

 

6.4. Kurser i DS regi. 
I det nye år udbyder Dansk Sejlunion en række kurser relateret til 

kapsejlads/kapsejladsledelse.  

Jens opfordrer til deltagelse i disse kurser.  

 

8. Eventuelt. 

Sejlklubben har fået solgt en ledig udenbordsmotor. Motoren er solgt og betalt. 

 

Bestyrelsesmøder 2020  

Kommende bestyrelsesmøder: Nytårsparole onsdag 8. januar 2020, onsdag 19. februar (uge 8, 

konstituering), onsdag 25. marts, onsdag 22. april (forberedelse vild med vand), tirsdag 26. maj 

(forberedelse vild med vand), tirsdag 16. juni, torsdag 13. august, torsdag 17. september, torsdag 

22. oktober, onsdag den 9. december (forberedelse af generalforsamling). 

 

DIF/DGI Værktøjsmøde 4. januar Herning – Jens deltager 

Generalforsamling 1. februar 2020. Dirigent fundet. 

 

 


