
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 12. august. 2014 kl.18.00 
 

Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Kurt Dan Jensen (næstformand), Jes Hovind 

(havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Tommy Jensen (suppleant).  

 

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

(broudvalget), Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget). 

 

Afbud fra: Birgit Bak (kasserer) , Else Jensen og Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget) 

 

 

1. Referatet fra sidste møde. 

Gennemgang igen af referatet, med henblik på kommentarer og arbejdsopgaver. 

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde. 

Der er kommet en lille film og billeder om Ry Marina set ovenfra. Gives videre til 

redaktionsudvalget /webmasteren. 

            Materiale fra Flid. Kan ses på kontoret.        

            Flid har et arrangement ang. forsikringer. Det blev besluttet ikke at deltage 

            Pjece om genbrug. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Møde om vinterens kurser mandag den 1. september. 

 

       4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

           Familiedagen i juni. Det var et fint arrangement, men der var ikke mange børn. 

           Musik på havnen i august. Maden er bestilt. Der er ingen tilmeldingsliste. 

        

       5. Regnskabet.            

          Birgit havde meldt afbud. Regnskabet blev godkendt.  

            

6. Månedens opgaver i august. 

   ’Efterårets opgaver til bestyrelse og udvalg’ 

    (der er ikke nogen specifikke opgaver ud over de der fremgår af referatet) 

 

7. Bevillings- og beslutningssager. 

    ingen ønsker 

 

8.  Status fra udvalgene 

Broholdet  

Der sættes låsemøtrikker på fortøjningsøjerne. 

 



 

 

Havneudvalget 

En del gæster ved ikke hvor og hvor længe de må fortøje. Måske skulle der sættes skilte op? 

Forslaget blev ikke vedtaget. Men der sættes to opslag op med informationer. 

 

En del både mangler Ry-logoer på bådene.        

 

Tak fra havnefogeden til havneassistenterne for assistancen i sommer.  

Der har været stor travlhed på havnekontoret. Måske skal der være en vagtplan? Måske skal der 

udpeges flere faste assistenter? 

Skal vi henvende os til kommunen ang. en ’affalds-ø’? (en af vinterens opgaver?)  

Skal vi få en anden ordning mht. håndtagene/låsene?  Jes og Kurt arbejder med sagen. 

 

Festudvalget. 

Jane og Lene planlægger at stoppe i festudvalget, så nye medlemmer vil være velkomne.  

Der opsættes en ny automat til øl og sodavand. 

 

Skraldeudvalget. 

- 

Sikkerhedsudvalget. 

- 

Hus- og pladsudvalget. 

- 

Miljøudvalget. 

Vil sprøjte for edderkopper igen. 

 

Redaktionsudvalget. 

Vil skrive lidt om lystfiskeri, for at der kan være noget af interesse for f.eks. trailer folkene.  

Har fået en henvendelse ang. tilbud fra en mekaniker. Han får et pænt svar: han må sende sit 

visitkort til havnekontoret - til opslagstavlen. 

 

Malerudvalget.  

- 

 

Brosamarbejdet. 

- 

 

9.  Bordet rundt 

Jesper formand  vil frem over have mere tid til at være i marinaen. 

 

Der mangler skilte til dørene, hvor der står: Klubhus – kun for medlemmer. Jes bestiller dem. 

 



 

 

Der skal fjernes siv i marinaens område. Christian Medom forhører sig om mulighederne og 

reglerne. 

 

Placeringen af både på oplægningspladsen giver til tider problemer– vil i det kommende år blive 

styret af Kurt. 

 

Næste møde er den 2. september 

 

Bjarne står for forplejningen. 

 

 

Referatet blev godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


