
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 6. maj. 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), Else Jensen (malerudvalget) 

 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt under sidste møde. 

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde 

Referat fra FLID (kan ses på havnekontoret) 

Har fået nye kort fra Kvickly 

Invitation til møde vedr. regattaen - den 20. maj kl.14.00. Jesper og Flemming deltager 

Har modtaget en foreløbig godkendelse af vores udbygnings-forslag. Skitsen vil blive 

behandlet på et byrådsmøde i maj måned.  

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Møde med bestyrelsen den 12. maj. De nye medlemmer har fået invitationer. Bestyrelsen 

møder ind kl.18.00.  

 

       4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

           Der var klubaften den 8. april hos SOK. Det var en rigtig god aften. 

           Der er sommerfest den 31. maj, og der er styr på det. 

           Familiedagen skal forberedes. 

           Jørn, Birgit, Kurt og Lene går sammen og forbereder dagen.  

            

       5. Regnskabet 

           Regnskabet blev godkendt.  

           Kassereren har skaffet rekvisitionsblokke. 

            

6. Månedens opgaver i maj 

          Der vil blive sprøjtet for edderkopper 

          Jesper taler med Kaj angående navigationskursus 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

    Opbakning til sommerfestens budget  

    Kompressoren er forsvundet. Vi håber den bliver afleveret igen! Vil blive efterlyst i  

    Ankr’et. 

    Et topnøglesæt og to fastnøgler blev bevilget. 



 

 

     

8.  Status fra udvalgene 

     Broholdet  

     - der har været en pælepåsejling. Det er ordnet. 

     - en stige er udskiftet 

     Havneudvalget 

     - der mangler et skilt på service broen 

     - det går godt med nye indmeldinger. Der er også en del udmeldinger, men kun af praktiske  

       årsager. 

     - tilbuddet om åbningstid torsdage udløber efter maj måned.  

      

    Festudvalget 

    - har styr på sommerfesten. 

    Skraldeudvalget 

    - Der er opsat sølygter, og indsamlingen af affald er påbegyndt   

    - NB der er ikke stor vanddybde ved sølygten ved Al-ø. Hold godt fri!!! 

    Sikkerhedsudvalget 

    - er begyndt at se på bådene. Sikkerhedsformularen fra hjemmesiden er meget velegnet til 

    målrettet tjek af bådenes installationer.  

   - har kontaktet FLID ang. en ny bjergningsstige. 

    Hus- og pladsudvalget 

    - Jørgen har kontaktet en tagdækker angående tætning af taget.  

    Miljøudvalget 

    - har sat nye låse op og har repareret boosteren. 

    Redaktionsudvalget 

    - har købt en ekstern harddisk. 

    - der har to gange været problemer med distribution af bladet. Vi håber det ikke sker igen. 

    Malerudvalget  

    - er i fuld gang. 

   Brosamarbejdet 

    - har savet grene ned ved broerne. 

    - broerne i Gåsekrogen er lavet. 

    - broen i Rosvig vil blive repareret. 

    - nye skilte til broerne er bestilt. 

    

9.  Bordet rundt 

          Billeder af formændene bør være i enkelt-rammer. Else tager sig af det. 

          Om fem år har klubben 50års jubilæum. Skal der laves et jubilæumsnummer? 

          Skal der evt. laves en video af livet her i klubben? 

          Et emne til klubaften kunne være vinsmagning. 

          Ang. Wi-Fi. Flemming har fået tilbud fra fibernet, men det er dyrt.  

          Kan vi evt. gå sammen med roklubben? 



 

 

          Kan vi undersøge behovet blandt medlemmerne? 

          Der er bredbånd på den anden side af jernbaneskråningen.  

          Flemming snakker med roklubben, og går videre med arbejdet. 

          Ros  - samarbejdet hernede er fantastisk! 

          Søndag morgen var bommen kørt i stykker. Navnet på skadevolderen er bekendt. 

          Kunne vi evt. begynde vores møder med spisning? 

          Vores fane bør evt. bruges mere.  

          Et lille ad hoc-udvalg (Mogens og Birgit Bak, Christian og Lotte Medom) havde forberedt et  

          oplæg om klubmøderne. Oplægget blev omdelt. Det bedes læst igennem til næste gang! 

          Burde vi egentlig flage med splitflag? 

           

      

          Næste møde er den 3. juni. 

          Jes står for forplejningen. 

 

         NB  Afbud fra Lisbet næste gang 

 

 

         Referatet blev godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


