
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 6. juni. 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).  

 

Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Bjarne Knudsen 

(broudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget). 

Christian Medom (redaktionsudvalget). 

Afbud fra Lisbet Jakobsen og fra Else Jensen 

 

Christian Medom er referent.  

 

 

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

Gennemgang foretaget med revidering af opgaver.  

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde. 

Et enkelt brev modtaget fra Flid og et fra Wincas.  

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Leo har deltaget i et møde med ”Partnerskab for Vandveje”. (Den blå sti) v/ Naturstyrelsen 

og andre interessenter.  Leo deltager i endnu et møde til efteråret.  

Jesper og Flemming har deltaget i møde i Silkeborg angående Ild-Regattaen i August. Jesper 

orienterede om reglerne for bådenes trafik under regattaen i Silkeborg. Godt og positivt 

møde. 

Pjece scannes og sættes på hjemmesiden. 

Møde med bestyrelsen i maj var en succes med godt 30 deltagere. Det overvejes, at ændre 

Ugedagen væk fra mandag. Der bør evt. anvendes overheadprojekter, når området forklares.  

 

       4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

           88 deltagere deltog i sommerfesten, der blev en stor succes. Ros til festudvalget.  

           Familiedagen den 14. juni er under forberedelse. Bestyrelsen er tovholder på arrangementet. 

           Det er Jørn, Birgit, Kurt og Lene, der arbejder med sagen. Den nye sørøver hedder Per 

           Walther. 

           Musik på havnen er under forberedelse ved Leo Nielsen.  

 

       5. Regnskabet.            

           Regnskabet blev godkendt.  

            

6. Månedens opgaver i juni. 

    Vagtplan for havnekontoret i juli, udarbejdes af Jes. Tommy Jensen assisterer 



 

 

     havneassistenterne. Kurt efterlyser også en vagtplan for Pengeautomaten, som Jes 

     også udarbejder. 

 

7. Bevillings- og beslutningssager. 

    Flemming: En rulle refleksbånd til hæk- og bropæle.  

    Flemming og Lene: undersøger priser for en ny automat til drikkevarer. 

    Christian: Ekstra kort til klubbens fotoapparat.  

    Kurt: (Else) køber mere maling til klubhuset.  

    Jes: Veste med Bådlaugets logo ønskes til havnefoged, havneassistenter og 

.   sikkerhedsrepræsentanten.  

    Jesper: Undersøger pris for et fadølsanlæg. 

 

8.  Status fra udvalgene 

Broholdet  

Intet at bemærke. 

 

Havneudvalget 

Der mangler et ”2 timers-skilt” på service broen. 

Mange positive meldinger fra folk til klubben som havn.  

Der er solgt mange søkort (Udarbejdet af Ole Seeberg) 

 

Festudvalget. 

Sommerfesten gik godt.  

 

Skraldeudvalget. 

Der bliver samlet skrald, som planlagt. 

 

Sikkerhedsudvalget. 

Flemming mangler mailadresser til ejere, som han vil i kontakt med angående sikkerhed; han 

samarbejder med havnekontoret. 

Har kontaktet FLID ang. en ny bjergningsstige 

 

Hus- og pladsudvalget. 

Utæthed på taget. Vi afventer næste regnvejr. Det kan være konsensvand! 

Der skal sprøjtes for myrer.  

 

Miljøudvalget. 

Der er sprøjtet for edderkopper.  

 

Redaktionsudvalget. 

Er klar med juni nummeret. Godt fyldt. 

Fotoarkiv er up to-date. 



 

 

 

Malerudvalget.  

Er i fuld gang. 

 

Brosamarbejdet. 

Broen i Rosvig Bugt vil blive repareret. Leo har rykket for det.  

Rykket for renovering af broer ved ”De små Fisk”. 

Nye skilte (SMK-SSK-RB) til broerne er bestilt. 

 

 

9.  Bordet rundt 

 

Flemming vil have med i Ank´ret, at der findes en uofficiel Facebook gruppe for medlemmer af 

Ry Bådlaug. Bestyrelsen forsøger, at oprette en officiel FB gruppe.  

 

Tommy vedr. havnekoncerterne, hvor der planlægges for en festlig afslutning med bl.a. 

fyrværkeri. Eventuel med deltagelse af både fra Ry Bådlaug. Der sporedes en positiv stemning 

og Tommy arbejder videre med ideerne.  

Banestyrelsen skal opfordres til at beskære træerne på Siimtoften af hensyn til vognmændene 

(store lastbiler), der transporterer bådene.  

 

Jørgen gør opmærksom på, at der er skilte på området, der trænger til udskiftning. Flemming og 

Jes arbejder med det.  

 

Kurt orienterer om problemer med placering af affaldscontaineren, når den skal tømmes. Jes 

arbejder med sagen.  

 

Kurt orienterer om opgaver på havnekontoret.  

 

Jes foreslår, at placere en midlertidig fartdæmper på Siimtoften i form af en mobil fartdæmper. 

Han går videre med ideen.  

 

- Gør opmærksom på, at kommunens kasse med brochurer ved slæbestedet er tomt.  

 

- Foreslår grønne og røde lanterner ved indsejling ved broerne. Jesper tager kontakt med 

elektrikeren. 

 

- Spørger efter dykpumpen. Den beror i servicebygningen. 

 

- Understreger, at den ”forplejningsansvarlige”, bør sørge for at rydde og rengøre bordene. 

Alle har ansvaret. Især de sidste, der forlader klubhuset.  

 



 

 

Leo: Lars Møller fra Kommunen har rost klubben for bemærkelsesværdig orden i tingene. Det har 

været en fornøjelse for de kontrollerende myndigheder (kommune, fiskeri og Politi), der har 

foretaget kontrol afvigte weekend.  

 

Bjarne oplyser, at pladsmanden i Silkeborg anviser pladser i Indelukket, hvis man ringer til ham.  

 

 

Næste møde er den 12. august. 

 

Leo står for forplejningen. 

 

 

Referatet blev godkendt 


