
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 7. jan 2014 kl.18.00 
 

Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak 

(kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Jan Ustrup 

(suppleant). 

Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Jane Andersen (festudvalget), Christian Medom 

(redaktionsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), 

Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget). 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt. 

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.  

P-pladsen renoveres med nye pæle og med kantsten ud mod gangstien.  

Jørgen har indhentet priser på ’have-kantsten’ mm. Går videre med planerne. 

 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind?  

Birgit tager kontakt til konsulenten igen. 

 Bestyrelsen arbejder på et brev til kommunen vedr. forlængelse af vores 

lejekontrakt for jordområderne ved klubhuset.  

Jes har haft et møde med Kirsten Sekker den13.dec kl. Hun mente, at vi skal 

formulere et brev til kommunen 

 Jesper, Leo og Jes formulerer brevet.  

 ’Tøffe’ 

Der skal fremover føres ’logbog’ over hvem der skifter olie o.l. 

Jørgen laver en tjekliste.  

 Udvalgenes arbejdsopgaver. 

Udskudt 

 Boksen til varmt vand i bruserummet 

Lene har talt med Bjarne, og der arbejdes på sagen. 

Det er ikke enkelt at løse problemet pt.  

Jes ser på sagen. 

 Lågerne til reolerne i værkstedet. 



 

 

Er ved at blive lavet. 

 Kontrol af elmålerne/urene 

Jes kontakter Kaspar igen. 

 Garantbeviser  

behandles i februar  

 Taget over øl-rummet er utæt. 

      Jørgen har tætnet taget med tjære.  

            

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.  

Korrespondance angående de 250 manglende udgaver af Ank’ret. De er blevet ødelagt under 

fragten. Kurt kontakter bogtrykkeren og rykker for de manglende blade. 

Fra FLID - Introduktionskursus for havnefolk. 

      

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Brosamarbejdet (RB, SMK, SSK) havde møde den 14. nov. kl.19.00 i Silkeborg. 

Leo, Jesper og Jes deltog.  

Referatet er kommet og udsendt til RB’s bestyrelse. Leo redegjorde for nogle af 

beslutningerne. 

 

      4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

          Ølsmagning.  

          Der har været for få tilmeldinger, så arrangementet er aflyst, men afløses af hyggeaften med      

          kaffe og kage. 

          Christian Medom vil desuden fortælle om sin og Lottes ’jordomsejling’ på Limfjorden. 

               

       5. Regnskabet 

           - regnskabet og budgettallene blev gennemgået. Skal godkendes endeligt næste gang.  

 

6. Månedens opgaver i januar 

1. Navne til kommende års bestyrelse og udvalgsformænd skal være på plads 

 (punktet bør evt. slettes på den faste dagsorden, da punktet drøftes i november og 

december) 

2. Invitationer til Generalforsamlingen sendes til SMK og SSK 

- Kurt står for det. 

3. Dirigent til generalforsamlingen foreslås og kontaktes 

- bestyrelsen foreslår Gert Nøjsen  

      4.   Delegationer til SMK og SSK’s generalforsamlinger udpeges 

(punktet bør på den nye dagsorden rykkes til februar mødet) 

      5.   Formands- og udvalgsberetninger drøftes.  

- der mangler endnu nogle stykker.  

      6.  Årsregnskaber for RB og RM gennemgås og godkendes af bestyrelsen  

- se punkt 5 



 

 

7.  Gaveideer til fratrædende bestyrelse og udvalgsmedlemmer i henhold til gavereglementet 

- er på plads (der bør på den nye dagsorden stå ’bestyrelsesmedlemmer og 

udvalgsformænd’) 

 

  

7. Bevillings- og beslutningssager 

    Der er bevilget penge til renovering af P-pladsen 

       

8.  Status fra udvalgene. 

     Broholdet – er i fuld gang med diverse opgaver.  

     Hus- og pladsudvalget –  

     Festudvalget – ærgerligt at der ikke er opbakning til øl-smagnings-arrangementet i februar. 

                              Det blev foreslået, at der måske kunne nedsættes et udvalg, der drøfter   

                              ideer til klubaftenerne.  

     Redaktionsudvalget – Holder et midtvejsmøde foranlediget af Elses udtræden. 

     Sikkerhedsudvalget –  

     Miljøudvalget – 

     Havnekontoret - 

     Skraldeudvalget - 

     Brosamarbejdet - 

      

9.  Bordet rundt 

           Mulighed for WiFi i klubhuset? Flemming går videre med sagen. 

           Vi har i år haft et meget lavt vandforbrug, men et stigende elforbrug. 

           Det er svært at udsende til folks mailadresser, da mange af dem ikke er korrekte. 

           Det er ikke praktisk at formand, kasserer og havnefoged er på valg på samme tid. Det er dog     

           ikke let at løse problemet.  

            

          Næste møde  

         – tirsdag den 4. februar kl.18.00.           Lisbet står for forplejningen 

           Afbud fra Jørn Jensen og Christian Medom 


