
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5. november 2014 kl.18.00 
 

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

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

 

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

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

(redaktionsudvalget).  

 

Afbud fra Kurt (næstformand), og Else (malerudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget)  

 

1. Referatet fra sidste møde. 

SMK havde inviteret til fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere. Det blev desværre aflyst 

på grund af manglende tilmelding. Jesper henvender sig til Niels fra SMK desangående. 

              

            Til brosamarbejdets fællesmøde med klubberne den 13. november kl.18.00 deltager Jesper  

            og Leo og Tommy og Jørn. 

 

      1a  Bestyrelsen havde møde med Per, som sammen med Marianne står for rengøringen af  

            klubhuset.  

            Der skal indkøbes nye måtter. Jes køber dem.  

Jes bestiller ekstra lys over bardisken. 

Hvem skal stå for indkøb af diverse rengøringsmidler og andet til køkkenet? Per og 

Marianne aftaler det med festudvalget.  

Der er nogle der bruger klubhuset som deres private køkken. Det skal der ændres på, man 

bør naturligvis altid fjerne sine private madvarer fra køkkenet når man er færdig. Det skal 

ikke ligne en privat bolig. Skal der evt. laves en ’Emma Gad’? 

       

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.       

Kommunen har langt om længe godkendt anmodningen om køb af areal samt forlængelse af 

lejekontrakt! 

 

Brochure fra Colorline 

 

Køkkenet kommer næste fredag. Tommy tager imod det. Jørn og Tommy hjælper til med 

opsætningen (bordpladen). 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

 

    

 

 



 

 

      4.   Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

            Der var standerstrygning den 26. oktober. Gik fint. 

            Den 25. nov. er der julearrangement kl. 18.30. med gløgg og æbleskiver. Tilmelding ikke 

            nødvendig.  

             

       5.  Regnskabet.            

             Midlertidig udsat 

 

       6.  Månedens opgaver i november. 

            1) Vandslangerne er taget ind. Brolyset vil blive slukket. Redningskransene skal efterses.  

                 Hvis der er udsigt til frost, lukkes der for vandet.  

 

            2) Årskalenderen blev færdigjusteret: 

 Klubaften tirsdag den13. 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 søndag den 29. marts kl.10.00 

 Klubaften tirsdag den 14. april kl.18.30. 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 13. juni kl.10.00 

 Vinterens kurser 7. september kl.19.00 

 Tour de legedag for voksne lørdag den 12.september kl.10.00 

 Pigemad 3. oktober kl.18.00 

 Standerstrygning søndag den 25. oktober kl.10.00 

 Klubaften tirsdag den 24. nov. 18.30. Julehygge-arrangement. 

 

            3) Inventarlisten opdateres af de enkelte formænd. Sendes til Birgit inden næste møde. 

 

            4) Genvalg/nyvalg til næste års generalforsamling blev drøftet.   

                 Drøftelsen blev påbegyndt. Diverse personer mangler at blive spurgt.      

                  

       7. Bevillings- og beslutningssager.       

            Diverse småting til Futte 

           CD’er til Redaktionsudvalget 

          

 8.  Status fra udvalgene 

      Broholdet  

       



 

 

       

Havnekontoret 

     Der sælges meget diesel 

     

Festudvalget. 

 

Skraldeudvalget.   

- Sølygterne er samlet ind. Futte skal tages op. 

 

Sikkerhedsudvalget. 

 

Hus- og pladsudvalget.   

- Vil rense tagrenderne igen senere. 

 

Miljøudvalget. 

 

Redaktionsudvalget. 

       

Malerudvalget.  

 

Brosamarbejdet. 

- Der har været brosyn den 19. oktober. Reparationsbehovet er ikke stort. Broernes tilstand 

   er generelt fin. Tre broer skal fornyes. 

- ’Brugerrådet for sejlads på Gudenåen’ har møde den 11.nov kl 15.00-17.00.  Leo deltager. 

 

 

9.  Bordet rundt 

     Nye tanker angående opbevaring af øl, vand og arkivmateriale blev drøftet. 

     Juletræ sættes op mandag den 24.november 

 

     

    

      Næste møde er tirsdag den 2. december 

     

            Jørn står for maden 

            Afbud fra Birgit ogTommy 

 

             Referatet blev godkendt efter hvert punkt 

 

            Ref. LJ 

 


