
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 2-4-13 kl.18.00 

 
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Jørn Jensen, Kurt 

Dan Jensen (havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Jan Ustrup (suppleant), Leo Nielsen (suppleant), 

Desuden: Sten Thorsager (broudvalget), Per Nielsen (miljøudvalget), Christian Medom 

(redaktionsudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Jane Andersen (festudvalget), 

Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Fraværende: Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget) 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

 

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat: 

 Tømningsordning/Renosyd: containerne er nu blevet tømt. Vi håber det kører fra 

nu af.. 

 Lys-sensor – er lavet 

 Skiltet med ’Skimminghus’ er lavet og hængt op. Det blev besluttet, at det flyttes 

om til ’gadesiden’ af huset.  

 Inventarfortegnelsen. De sidste lister sendes til Birgit.  

 Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt. Det blev 

foreslået, at der nedsættes et lille udvalg på 3-4 personer, der arbejder med 

ideerne. 

 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Vi skal overveje at bruge en 

professionel revisor. 

 

Ingen ændringer angående: 

 Fart-dæmpningen 

 Renovering af P-pladsen.  

 Havneregulativet  

 Kortlæser/abonnement hos Boxer 

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.  

Brev fra Gammelturisten ang. ny donation: det blev besluttet, at vi donerer 1000 kr. 

 

Oversigt fra Carl Mølgård over skraldespande ved Brosamarbejdets broer fra Silkeborg til 

Julsø,  

Indbydelse fra ’visitgudenåen’ til en tur langs Gudenåen den 17. april. 

Ole Seeberg har isat nye batterier i vores søfyr. 

SMK har fået ny formand: Carl Mølgård er stoppet og Niels Johansen er valgt som ny 

formand. 

 

 



 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Generalforsamling i SSK – denne gang var det et kort møde. Der er bemanding på alle 

poster. 

 

Generalforsamling i SMK. Godt møde. Formandsskift (se ovenfor) 

 

Christian Medom og Leo Nielsen deltog i FLIDs generalforsamling den 20. marts og 

refererede derfra. Man havde drøftet flere problemer, hvoraf nogle er sammenfaldende med 

vores problemer i RB, så der var en del inspiration at hente: 

- man mangler flere yngre medlemmer. Der er ikke mange under 50år. 

- man mangler både 

- det er attraktivt, at en klub ’fungerer’, og at der bliver ’fulgt op’ på tingene 

- det er attraktivt, når man bliver taget godt imod 

- det er godt, når der er et klart formuleret formål med klubben/en klar kurs 

- skal der kun være aktiviteter for ’bådfolket’ eller også aktiviteter for andre? 

- det er vigtigt at tilpasse sig (citat: ”det er ikke de stærkeste eller de klogeste, der klarer sig,  

  men de, der tilpasser sig”) 

- ikke godt at være ’dogmesat’ 

- ’kvindesejlads’ kunne være en god idé 

- godt at beslutte hvilken ’kurs’ man vil følge: Skal det f.eks. være ’hyggeklub og slow  

  down’  – eller ’fart og tempo’ 

 

 

Referatet fra FLID generalforsamling medførte drøftelser af bl.a. følgende spørgsmål: Der er 

mange, der er medlemmer af RB, men som aldrig kommer til f.eks. standerhejsning og de 

andre arrangementer. Hvordan får vi dem med?  

 

Vi bør generelt være mere åbne overfor nye medlemmer og bedre til at modtage dem og få 

dem til at føle sig velkomne.  

 

Vi kan gøre opmærksom på aktiviteterne pr. mail (Nyhedsbrev), nogle har måske brug for 

hjælp for at huske, hvornår aktiviteterne finder sted. Kurt og Flemming sammenholder deres 

lister med mailadresser, så eventuelle ændringer kan rettes.  

 

Måske kunne man bruge Facebook o.l. 

 

Man kunne tilbyde at sejle en tur med de nye medlemmer for at ’vise rundt’ i området. 

 

Den modtagelse de nye får på havnekontoret er vigtig. 

 

Der kunne være særlige aftener for nye medlemmer.  

 



 

 

Vi skal fortsætte med at invitere de nye til mødet med bestyrelsen hvert forår (i maj). De vil 

også få en speciel invitation til familiedagen.  

 

Årets aktiviteter kunne på hjemmesiden samles på én side. – for overskuelighedens skyld. 

 

      4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

          Der var standerhejsning den 24 marts. Flot vejr. Fint arrangement. 

 

          Der har været tre klubaftener med Kaj, med repetition af det, man havde lært engang (men  

          måske glemt igen? )  fra navigations-undervisningen. Desuden var der repetition af hvordan  

          man laver de vigtigste knob og stik – ledet af Gert Nøjsen. Et rigtig godt og udbytterigt og  

          relevant ’kursus’! 

          På den sidste aften blev det nævnt, at det kunne være en god idé at lave et praktisk  

          klub-arrangement, hvor man sejler ud og øver til- og fralægning og brug af de mest     

          hensigtsmæssige knob og stik ved fortøjning + brug af ’spring’. 

 

         Den 18. april er der klubaften. Det blev besluttet, at aftenen skulle være en slags ’bazar’, hvor  

         der vil være muligheder for at købe nogle af klubbens rengøringsmidler, jakker, trøjer osv.  

         Christian formulerer opslaget og sender det til Kurt og sætter det på hjemmesiden under     

         aktuelt. 

         Kurt hænger opslag op i klubben. 

         Jes spørger sin nabo ang. vinsmagning. 

          Kaj spørges om han evt. vil stå for lidt med knob og stik. 

          Leo spørger Ship Shop og Ry Bådimport om de har lyst til at deltage. 

          Jane/festudvalget sørger for kaffe og kage. 

       

          Den 13. maj er der møde med bestyrelsen for nye medlemmer. Programmet vil være   

          afslappet. Jes fortæller lidt om klubben, Flemming siger lidt om sikkerhed. Festudvalget står                        

          for forplejningen – og generelt tager vi os pænt af dem. De inviteres til at være med på små  

           rundvisninger i marinaen, på passende hold. 

 

5. Regnskabet 

          - så fint ud 

 

6. Månedens opgaver 

          Der åbnes for vand og el på pladser og broer. Brolys tændes. Vandledning på broerne     

          trykprøves. 

          Invitationer til sommerfesten forberedes. Liste over hjælpere. 

          Oprensning af søbred. 

          Emner til klubaften ’Møde med bestyrelsen’ 

 

 



 

 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

          -’Film’ (á la råglas) på vinduerne i lagerrummet i køkkenet, i stedet for persiennerne.  

         - et par filtre til Futte 

         - kasteliner til flydespærrerne. 

         - nye borde/bænke sæt  

         - skilt til mastekranen, hvor der står, at det er på eget ansvar, man bruger den, og at den kun  

           er til håndbetjening. 

 

8.  Status fra udvalgene 

           Broholdet: mødes sidste gang for i år på lørdag. 

           Festudvalget: har haft mandefald. Der er nu kun 7 tilbage. Birgit og Jes har haft et             

           møde med udvalget. 

           Skraldeholdet: bemandingen er stort set som sidste år + en ny mand. 

     Sikkerhedsudvalget: indtil nu har 175 medlemmer udfyldt sikkerhedsskemaet på  

     hjemmesiden. 

     Redaktionsudvalget og hjemmesideudvalget:  

      - Overvejer at lave en ’kompetencebank’.Måske er der nogle blandt medlemmerne, der ved   

         noget om relevante områder eller har relevante kompetencer og som gerne vil hjælpe. 

     - Der har hidtil været 8.380 opslag siden medio januar på hjemmesiden. 

     - Else ønsker at stoppe i redaktionsudvalget. 

     - Redaktionsudvalget planlægger en temaaften, der afholdes her i klubben – uden dagsorden.   

       Det er den 15. maj. Måske vil de have brug for at have en fra bestyrelsen med. 

     Havnekontoret: Der skal skilte op på containerne. Jes kontakter Reno Syd. 

  

9.  Bordet rundt 

            Skabe og skuffer i køkkenet trænger til en grundig rengøring. Jane laver en liste, hvor man   

            kan skrive sig på, hvis man vil hjælpe.  

            En kontakt i køkkenet er i stykker. Sten snakker med Kasper. 

            Karsten Vognmand stopper. Kaj Gert/Henning Gert har lovet, at de nok skal tage sig af de  

            både, Karsten plejer at tage sig af. 

            Kurt har besluttet at holde som havnefoged efter dette år. 

            Futte vil sejle ud med et hold, der vil save grene af ved broerne. 

            Bestyrelsen har udarbejdet arbejdsplaner til de fleste af de forskellige udvalg. 

            Bestyrelsen foreslog, at udvalgsformændene kun behøver at komme hver anden gang, 

.           Fremover kommer de så den første tirsdag i de lige måneder - dog vil repræsentanten for  

            festudvalget deltage hver gang. 

              

             Det vil sige, at det næste gang kun er bestyrelsen, der mødes. 

            – det bliver tirsdag den 7. maj kl.18.00.   

       

              Leo står for forplejningen (havde byttet med Jes til mødet i dag) 


