Referat af bestyrelsesmøde i RB den 1-10 -13 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Jan Ustrup
(suppleant).
Lisbet Jakobsen (sekretær)
Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Jørgen Laursen (hus- og
pladsudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget), Flemming
Andersen (sikkerhedsudvalget),

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat:
 Inventarfortegnelsen.
Der mangler stadig en enkelt liste.
 Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt.
Udskudt.
 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor?
Kurt og Birgit laver lister over de opgaver de udfører i forbindelse med regnskab
 Fart-dæmpningen
Udskudt.
 Renovering af P-pladsen.
P-pladsen renoveres med nye pæle og med kantsten ud mod gangstien. Jørgen og
Sten arbejder videre med opgaven.
 Havneregulativet
(Tages op under ’Status fra udvalgene’)
 Skilt til mastekranen.
Er lavet og vil blive sat op.
 Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj.
Vandforsyningen ændres ikke. Casper er på opgaven med at forbedre el.
forsyningen.
 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind?
Birgit redegjorde for hvilke forsikringer vi har. Vil kontakte en konsulent og
aftale et møde ang. opdatering.
 Bestyrelsen arbejder på et brev til kommunen vedr. forlængelse af vores
lejekontrakt for jordområderne ved klubhuset.
Jes har bedt om et møde med Kirsten Sekker.
 Rambukken
- er ved at blive renoveret.















Alt materiel skal efterses for vinteropbevaring.
Per og Jørgen.
Udvalgenes arbejdsopgaver.
Udskudt
Boksen til varmt vand i bruserummet
Lene har talt med Bjarne, og der arbejdes på sagen.
Toilet- og badeforhold
Postlisten til postvæsenet
Aftalen kører året ud og næste år. Postlisten er revideret.
Affaldet på broerne
Der er bro-syn på søndag, så vil man se på problemet.
Lokumssugeren
Der er sat en ny fjernbetjening på, så nu virker den.
Hjørnet ved slæbestedet
Der sættes små pæle op (flytbare), så der ikke kan parkeres, når der optages og
isættes både.. Leo laver en skitse.
Optagning og placering af både på Skimminghøj.
Sten kontakter vognmanden, som står for placeringen af bådene. De placeres som
de kommer op. Man kan altså ikke ’ønske’ en bestemt plads.
Lågerne til reolerne i værkstedet.
Kontrol af elmålerne/urene

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
.FLID kursus i markedsføring og kundebehandling
FLID efterårsmesse i Fredericia
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
Brosamarbejdet (RB, SMK, SSK) har møde den 14. nov. kl.19.00. I år holdes det i
Silkeborg. Sten. Leo og Jes deltager.
Der er fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere den 7.nov. Hjejleselskabet står for det. Jørn,
Jesper, Leo og evt. Jes deltager.
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
’Pigemad’/’Høstfest’ lørdag den 5. oktober
Standerstrygning – festudvalget sørger for rundstykker mm

5. Regnskabet
- blev gennemgået og godkendt.
Birgit har set på vores garantbeviser. De udløber til marts 2014 Vi skal se på det i februar.
Birgit ser i mellemtiden på mulighederne.
6. Månedens opgaver
Årskalenderen blev gennemgået. Følgende aktiviteter blev foreslået, men vi ser på
dem igen næste gang.
14/1 klubaften
1/2 gule ærter
18/2 generalforsamling
4/3 klubaften
23/3 Standerhejsning
8/4 Klubaften
12/5 Møde med bestyrelsen
31/5 Sommerfest
14/6 familiedagen
23/8 Musik på havnen
1/9 Vinterens kurser
26/10 Standerstrygning
Navigationskurset bør omtales tidligere på året. Drøftes på bestyrelsesmødet i maj og en
omtale sættes i Ank’ret i juni.
7. Bevillings- og beslutningssager
Fra sikkerhedsudvalget var der forslag om anskaffelse af stiger, der vil kunne anvendes når
personer falder i vandet i marinaen og ikke selv kan komme op. Flemming sender et link til
alle, så vi kan se hvordan de bruges. På næste møde tages emnet op igen. Hvis de anskaffes,
kan der evt. på en klubaften i foråret laves en øvelse, hvor de bliver demonstreret.
8. Status fra udvalgene.
Broudvalget
- er begyndt at anskaffe træ til vinterens arbejder
Sikkerhedsudvalget - Havneregulativet blev fremlagt. Der er ændret et par ting. Det
fremsendes til Kurt, som udsender det sammen med indkaldelserne
til generalforsamlingen.
9. Bordet rundt
Næste møde
– tirsdag den 5. november kl.18.00.

Jan står for forplejningen.

