Referat af bestyrelsesmøde i RB den 4. feb. 2014 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Leo Nielsen (suppleant), Jan Ustrup (suppleant).
Lisbet Jakobsen (sekretær)
Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Sten Thorsager
(broudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget),
Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget).
Afbud fra: Jørn Jensen, Christian Medom (redaktionsudvalget)
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat:
 Inventarfortegnelsen.
Der mangler stadig en enkelt liste.
 Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt.
Udskudt til den nye bestyrelse.
 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.
Jørgen har købt ind og fortsætter når vejret bedres.
 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind?
Birgit tager kontakt til konsulenten igen.
 Forlængelse af vores lejekontrakt for jordområderne ved klubhuset.
Jesper og Leo og Jes har udarbejdet to breve til kommunen angående køb af jord
og angående lejeaftalen, men har ikke fået svar endnu.
 Udvalgenes arbejdsopgaver.
Udskudt
 Boksen til varmt vand i bruserummet
Kasper er på sagen.
 Kontrol af elmålerne/urene
Jes kontakter Kaspar igen.
 Garantbeviser
Vi binder formuen i Den Danske Bank.
Sparekassen Kronjylland bruges fortsat til daglig drift.
 Der skal nedsættes et udvalg, der drøfter ideer til klubaftenerne.
 Mulighed for WiFi i klubhuset?
Flemming arbejder på sagen.

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
Brev fra kommunen ang. ny pavillon. Bestyrelsen svarer på brevet.
Indkaldelse til FLIDs generalforsamling.
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Klubaftenen i januar var en hyggelig aften med foredrag ved Christian Medom om sejlads på
Limfjorden - og efterfølgende kaffe og kage. Et rigtig godt arrangement.
Den 31. januar var der ’Gule ærter’. Det var også en meget vellykket aften.
5. Regnskabet
- regnskabet og budgettallene blev godkendt.
6. Månedens opgaver i februar
1. Formands- og udvalgsberetningerne gennemgås og godkendes.
- er i gang
2. Færdiggørelse af egne- samt behandling af indkomne forslag.
- ændringer i havnereglementet fremlægges (Flemming)
3. Generalforsamlingens afvikling fastlægges.
- er på plads
4. Konstituerende bestyrelsesmøde, dato fastlægges.
- 25. marts. Kl 18. for bestyrelsesmedlemmer. Kl. 19.00 for udvalgsmedlemmer.

7. Bevillings- og beslutningssager
8. Status fra udvalgene.
9. Bordet rundt
Jesper har fået tilbud på nye højtalere, men arbejder videre på sagen.
Referatet blev godkendt.
Næste møde
Tirsdag den 25. marts kl.18.00. Festudvalget står for forplejningen

