Referat af bestyrelsesmøde i RB den 1. april. 2014 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Kurt Dan Jensen (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Jes Hovind (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Tommy Jensen
(suppleant).
Lisbet Jakobsen (sekretær)
Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Bjarne Knudsen
(broudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget).
Christian Medom (redaktionsudvalget)
1. Referatet fra sidste møde blev godkendt
Gennemgang af gamle arbejdsopgaver
Der blev nedsat et udvalg, der drøfter ideer til klubaftenerne: Christian Medom og Birgit og
Mogens Bak.
Lene laver et opslag ang. hovedrengøring af Skimminghus.
2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
Der har været et møde med kommunen angående udbygning af klubhuset. Den oprindelige
skitse vil blive ændret en smule og sendes så ind til godkendelse.
SSK har holdt generalforsamling. Leo orienterede derfra.
SMK holdt en hurtig generalforsamling. Leo og Tommy orienterede. Regattaen blev drøftet.
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Standerhejsningen gik fint. Næste år skal arrangementet rykkes så det passer til overgangen
til sommertid.
Klubaftenen den 4. marts gik fint.
Der er klubaften den 8. april hos SOK.
5. Regnskabet
Regnskabet blev godkendt.
Det kan sommetider være svært at vide hvem der har købt hvad. Det blev besluttet, at der
fremover skal bruges rekvisitioner. Birgit køber rekvisitionsblokke. Udvalgsformændene
bliver ansvarlige.

6. Månedens opgaver i april
Der åbnes for vand og el på pladser og broer. Brolys tændes. Vandledning på broerne
trykprøves.
Invitationer til sommerfesten forberedes.
Udvalgsformændene sender navnelister over hjælpere til havnefogeden (medmindre de står
på listen i forvejen) - inkl. nyligt fratrådte hjælpere.
Oprensning af søbred - er i orden.
Emner til klubaftenen ’møde med bestyrelsen’ den 12. maj forberedes til næste gang.
Invitationer udsendes til de medlemmer der er kommet til inden for de sidste to år.
7. Bevillings- og beslutningssager
En ny mus, en musemåtte, en knagerække og et skilt er bevilget til havnekontoret
Køkkenlågerne skal udskiftes. Jes arbejder med sagen.
Der blev bevilget en ny stige og et nyt høreværn.
Ny PC’er blev bevilget til kassereren.
En harddisk til klubbens billedarkiv blev bevilget. Christian køber en og tager
sig af arbejdet.
8. Status fra udvalgene
Broholdet
– mangler blot at slå et par pæle i.
Havneudvalget
- stor tak til Kurt for hjælpen med arbejdsopgaverne som havnefoged.
- der mangler låse på skabene i værkstedet.
- stativerne skal være fjernet fra oplagspladsen til tiden, ellers vil de blive fjernet.
- trailerskiltet skal sættes op.
- en reklameboks skal monteres. Jørgen klarer det.
- der mangler depot-plads.
Festudvalget
- der arbejdes på sommerfesten.
Skraldeudvalget
- får alt gjort klar i næste uge.
Sikkerhedsudvalget
- går i gang i weekenden.
Hus- og pladsudvalget
- der arbejdes på at tætne taget. Det er svært at finde ud af hvor der er hul. Jørgen tager
kontakt til en professional tagdækker og evt. en tømrer.
Miljøudvalget

- har klaret alle månedens opgaver.
Redaktionsudvalget
- Blad nummer 1er på vej.
9. Bordet rundt
Der skal være møde den 30. april i Gudenåkomiteens brugerråd.
Forslag om et møde angående ’Musik på havnen’ (tidspunktet ikke fastlagt). Arrangementet
skal også omtales i Ankr’et.
Forslag om et fast ’pælehold’. Bjarne arbejder på sagen.
Kan ventilationsanlægget laves om til et ’køle-anlæg’? Tommy og Flemming ser på
det.
Else (malerudvalget) inviteres til næste møde.
Næste møde er den 6. maj.
Birgit har opgaven med forplejningen.

