
Referat af bestyrelsesmøde i RB den 6. december 2016 

 

Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen, Lene Winther, Jes Hovind, , Leo Nielsen, Hans A. Pedersen 

(suppleant), Per Walther (suppleant) 

Fraværende: Birgit Bak, Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Referent: Hans A. Pedersen 

 

1. Kommentarer til det gl. referat:   

Ingen bemærkninger  

 

2. Korrespondance:   

Ny router installeret, Jes informerede vedr. login 

Info fra Dansk Retursystem 

Brev modtaget vedr. betonflydebroer 

Christian Medum har rundsendt mail med adresse oplysninger på redaktionsudvalg 

 

3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.  

Jesper og Flemming har d. 5.12.2016 deltaget i møde omkring den kommende Ildregatta. Det er fortsat et 

ønske at bådene i området deltager. River Art er et nyt tiltag i Inderhavnen der dog vil kræve en del 

koordinering i forhold til ønsket om synkroniseret tænding af alt lys på et givent tidspunkt. Ellers forventes 

det at blive som det plejer.  

Jesper har deltaget i FLID møde i Fredericia, og har information med hjem om et nyt Shell diesel produkt 

GTL Fuel der udemærker sig ved et reduceret antal sodpartikler i forhold til alm, diesel. Produktet er pt ikke 

tilgængeligt over hele landet, men dette forventes at ske i løbet af 2017. Det er en smule dyere end alm. 

Diesel. Leo bemærker at der kan være problemer ved anvendelse af produktet i common rail motorer. 

Vild med vand er et initiativ som laver forskellige events med relation til vand. Det undersøges om det er 

noget der kan bruges i klubben. Mødet hos FLID var en god dag med masser af input fra forskellige aktører. 

 

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens arbejde: 

Ingen indsigelser vedr. byggeriet. Dog mangler der energiplan, brandplan, UV beregning samt 

luftkvalitetsanalyse. Jesper koordinerer et byggemøde hvor arkitekten deltager. 

 

5. Regnskabsgennemgang  

Udskydes til næste gang  

 

  

Fra kl. 19.00 Også til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget) Jørn 

Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalget), 

Christian Medom (redaktions-udvalget), Christian Brath Laursen (hus- og pladsudvalg), Bjarne Knudsen 

(broudvalget).   

  

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.  

Mandag d. 5. december velbesøgt julehyggeaften, anslået lidt over 40 medlemmer mødte op. 

7. Månedens opgaver i december: 

1) Årskalender trykkes hos systemfoto i Gjern. Følgende begivenheder markeres for 2017: 

10. januar klubaften, bådklargøring 



27. januar guleærter spisning 

21. februar generalforsamling 

7. marts klubaften foredrag, Morten Vissing Aqua 

26. marts standerhejsning 

25. april klubaften, sikkerhed 

9. maj møde med bestyrelsen 

10. juni sommerfest 

4. september vinterens kurser 

9. september tour de legedag 

7. oktober mandemad 

29. oktober standerstrygning 

4. december julehygge 

2) Udestår til senere 

3) Udestår til senere 

4) Udestår til senere 

5) Kim og Bjarne genopstiller. Jesper checker op på de øvrige poster. Leo fortsætter i Brosamarbejdet. 

6) Der er folde pakkedag af kuverter 3. juledag klokken 10, hvorefter der sendes ud.  

7) Beretninger skal være Jesper i hænde start januar 2017. 

8) Udarbejdes når sidste tilbagemeldinger er hjemhentet 

9) Intet at bemærke 

10) Aflæsning af måler ude foretages af Per Nielsen. Indemålere aflæses i forbindelse med afregning.  

 

8. Bevillings- og beslutningssager 

 Miljøudvalget meddeler der bliver brug for nye slanger m. tilbehør til broerne. Derudover skal der købes 

insektspray til foråret. 

Flemming Sommer undersøger muligheden for montering af hjertestarte udenfor – på korrekt vis. 

Kim har brug for en ny kaffedåse. 

  

9. Status fra udvalgene 

Bjarne meddeler at broholdet starter op d. 7. januar 2017 

Futte står i Mesinge, og forventes i indeværende eller kommende uge at få taget motoren ud, som herefter 

sendes til Grauballe for reparation. 

Der er stille på havnekontoret. Jes er ved at planlægge modificering, oprydning og ombygning af kontoret. 

Mht. de vinteropbevarede både skal det indskærpes at alle stik der anvendes til strøm, skal være CE 

godkendte. Af hensyn til brandrisiko, må der ikke være spænding på bådene når de forlades.  

Leo opdaterede om de møder som Brosamarbejdet har deltaget i, henholdsvis møde med Naturstyrelsen, 

Partnerskabsmøder og sidst men ikke mindst generalforsamlingen i Brosamarbejdet. Mht. til det sidste, skal 

det oplyses at kontingentet for 2017 fortsætter på samme niveau som i 2016. Leo forfatter et skriv til 

Ankeret, hvor der oplyses om resultatet af møderne med Naturstyrelsen og Partnerskabet. 

Videre informerede Leo om planerne for at oprette en jollehavn og vinteropbevaringshus til Gl. Turisten 

ved pladsen bag Roklubben. Et spændende projekt, hvor intet endnu er besluttet.  

 

10. Bordet rundt  

Intet at bemærke 

Næste møde er d.3. januar 2017 


