
 

 

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

Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Kurt Dan Jensen (næstformand), Birgit Bak 

(kasserer), Jes Hovind (havnefoged), Jørn Jensen, Tommy Jensen (suppleant).  

 

Fra udvalgene, fra kl.19.00: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Bjarne 

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

(redaktionsudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Leo Nielsen (suppleant) 

 

1. Referatet fra sidste møde. 

Referatet blev gennemgået og følgende punkter drøftet: 

Forsikrings-policeoversigt. Er opsagt. 

Røde og grønne refleksbåndene. Er sat op på broerne. 

Køkkenet er bestilt. Vil blive sat op i uge 46. Tommy og Jørgen hjælper 

      

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.       

SMK inviterer til fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere  

Henvendelse ang. havneguide. Christian Medom tager sig af opgaven. 

Mail fra ’Retursystemet’. Det overordnede ansvar for bestilling af øl og vand og afhentning 

af returemballage ligger hos festudvalget. 

Indbydelse til FLID seminar den 11. november. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

SMK inviterer til fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere tirsdag den 4. november  2014 

kl. 19.00 i Indelukkets spisested.  Jesper og Leo og Jørn deltager. Dvs at det næste 

bestyrelsesmøde skal være onsdag den 5. november.  

      Brosamarbejdet har fællesmøde med klubberne den 13. november kl.18.00. Jesper og Leo 

      og Tommy deltager.  

 

       4.  Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

            Der var mandemad den 4. oktober. Det gik rigtig godt, og der var endda et overskud. Der 

            var 48 deltagere.   

            Der er standerstrygning den 26. oktober. Festudvalget står for traktementet. Bestyrelses- 

            medlemmerne mødes 9.30 NB Husk sommertid slutter natten før! 

          

       5.  Regnskabet.            

            Regnskabet blev godkendt.  

            

 6.  Månedens opgaver i oktober. 

            Årskalenderen, aktiviteter for det kommende år 

            Klubaften 13. januar kl.18.30. Foredrag af en der har restaureret en husbåd. 

            Gule ærter fredag den 30. januar kl.19.00 



 

 

            Generalforsamling tirsdag den 17. februar 19.00 

            Klubaften tirsdag den 3. marts kl.18.30 om forårs-klargøring af båd 

            Standerhejsning den 29. marts kl.10.00 

            Klubaften tirsdag den 14. april. Sikkerhedsaften, om hjertestarter, genoplivning og 

            brandslukning. 

            Møde med bestyrelsen tirsdag den 12. maj. kl.19.00 

             Sommerfest lørdag den 30.maj kl.18.00 

             Familiedag den 14. juni kl.10.00 

             Evt. arrangement i august? 

             Vinterens kurser 7. september kl.19.00 

             Tour de legedag for voksne lørdag den 12.september 

             Pigemad 3. oktober kl.18.00 

             Standerstrygning den 25. oktober kl.10.00 

             Klubaften. Julehygge-arrangement sidst i november? 

             

             Fællesmøder med SMK og SSK 

            - se punkt 3 

 

             Forslag til vedtægts- og regulativ-ændringer 1. behandles   

 

 7.  Bevillings- og beslutningssager. 

      Olie og knive til plæneklipperen 

      Diverse småting indkøbes inden broudvalget begynder sit arbejde. 

 

 8.  Status fra udvalgene 

      Broholdet  

      Arbejdet begynder arbejder om ca. 3 uger 

      Bjarne orienterede om vinterens opgaver 

       

Havnekontoret 

 

Festudvalget. 

 

Skraldeudvalget. 

 

Sikkerhedsudvalget. 

Det går rigtig godt. Folk reagerer på en god måde når de kontaktes. 

 

Hus- og pladsudvalget. 

Græsset gror godt ! 

Har fjernet nedhængende grene. 

Vil rense tagrenderne. 



 

 

 

Miljøudvalget. 

 

Redaktionsudvalget. 

       

Malerudvalget.  

Der er udført rigtig mange maleropgaver i år! 

 

Brosamarbejdet. 

Brosamarbejdet har brosyn den 19.oktober kl.10.00. Tommy og Leo og Bjarne deltager. 

 

9.  Bordet rundt 

      - Per, der står for rengøringen af klubhuset, vil gerne deltage en gang imellem. Han er 

       velkommen til at deltage på næste bestyrelsesmøde kl.18.00 og fremadrettet. 

     - Kan indeklimaet forbedres?  Da klub-lokalet på et tidspunkt skal bygges om, er det bedre at  

       vente med at investere i forbedringer. 

     - FLID har svaret på et spørgsmål angående hvem der reelt er ansvarshavende redaktør på 

       Ankr’et. Svaret tolkes sådan at det er redaktionsudvalgets formand der er den ansvarlige.  

     - Jesper bestiller 650 stk. års-mærkater 

     - Standeren skal tages ned og lægges i ly vinteren over. Leo er ansvarlig for transporten 

       og Kurt samler folk til at restaurere standeren.  

     - Leo orienterede om et møde i Naturstyrelsens brugerråd.  

     - Ang. grødeskæring Der har været kontakt til kommunen, men der er ikke sket noget i  

       sagen. 

     - Kan man fritages for at betale til ansvarsforsikringen i klubben? Nej. Det kan man ikke på   

       en kollektiv forsikring. 

     - skal der trækkes kabler på broerne, hvis det senere bliver besluttet at sætte røde og grønne   

       lygter på broerne? Udsættes. 

 

     Næste møde er onsdag den 5. november 

     Bestyrelsen møder kl.18.00 og udvalgsformændene møder først kl.19.00 

     Lene står for forplejningen 

 

     Referatet blev godkendt efter hvert punkt 

 

     Afbud til næste møde fra Flemming og Kurt og Else 

 

     Ref. LJ 


