
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 2. december 2014 kl.18.00 
 

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

Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant) 

 

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

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

(sikkerhedsudvalget) 

 

Afbud fra Birgit Bak (kasserer), Tommy Jensen (suppleant), Christian Medom 

(redaktionsudvalget), Frank Jakobsen (skulle have deltaget, dels som repræsentant for 

redaktionsudvalget og dels som webmaster) 

 

 

1. Referatet fra sidste møde. 

Rettelserne til referatet fra sidste møde: 

            - Udformningen af en Emma Gad er i gang. 

            - Det var Jørgen og ikke Jørn der skulle hjælpe med køkkenet. 

 

Gennemgang/tilrettelse af kalenderen inden trykning. 

             

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.       

Fokus på elektronisk indbetalingskort – sendes til Birgit 

Indberetning til Flid 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Der har været møde i brosamarbejdet ang. årets arbejde, økonomien + budgettet for det 

kommende år. Beløbet pr medlem blev fastsat til 125 kr, hvilket er mindre end sidste år. 

RB står for mødet næste år. Det bliver den 12.nov. kl. 18.00. Der er brosyn den 18.okt 

kl.10.00. 

 

           Der har været et møde i Gudenå-komiteens brugerråd. Leo orienterede om indholdet. På   

           mødet blev der orienteret om sejladskontrollerne og der blev orienteret om nye regler for    

           redningsveste.  

 

      4.   Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

            Den 25. nov. var der julearrangement kl. 18.30. med gløgg og æbleskiver. Det forløb stille  

            og roligt og hyggeligt.  

 

      5.   Der skal ansøges om byggetilladelse til udvidelsen af klubhuset. Jesper er i dialog med  

           kommunen. Der vil blive givet en orientering om projektet på generalforsamlingen. 

 



 

 

           

             

 

             

       6.  Regnskabet.     

            Blev set igennem        

              

       7.  Månedens opgaver i december 

1. Årskalenderen færdiggøres  

– er gjort 

2. Årsregnskaberne klargøres til afslutning 

 - udsættes til kassereren er til stede 

3. Budgetter for det kommende år aftales  

–udsættes til kassereren er til stede 

4. Indskud, kontingenter, havneleje mv for det kommende år aftales  

- udsættes til kassereren er til stede 

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

- er på plads 

6. Udsendelsesdato for generalforsamlingsindkaldelse, girokort mv aftales.  

- det bliver søndag den 28. dec. kl.10.00 

7. Formands- og udvalgsberetningerne opstartes.  

-afleveres på næste bestyrelsesmøde 

8. Generalforsamlingsindkaldelsen klargøres 

- Jes og Kurt klarer det 

9. Eventuelle forslag til ændring af vedtægter og regulativer bearbejdes 

- ingen ændringsforslag 

10. Aflæsning af vandmåler, herunder bimåler for vandafledningsafgift 

- vil blive ordnet 

                  

       8. Bevillings- og beslutningssager.       

     En kompressor blev bevilget til værkstedet 

        

 9.  Status fra udvalgene 

      Broholdet      

      - er i gang og kører efter planen  

Havnekontoret     

Festudvalget 

Skraldeudvalget 

- har løst sin opgave gennem året. Futte er vinterklar. Den skal have lidt maling til foråret 

Sikkerhedsudvalget 

Hus- og pladsudvalget   

- Sæsonen er forbi. Tøffe er klar til vinteren 



 

 

Miljøudvalget 

- Der er nu lukket for vandet ude på pladsen 

Redaktionsudvalget 

Malerudvalget 

Brosamarbejdet 

- Ry Roklub har ’havneræs’ på søndag 

 

10.  Bordet rundt 

       De sidste ting til køkkenet? De kommer i denne uge. 

       Der var en drøftelse angående depot-problematikken. Øl og vand har været flyttet, men det  

       er aftalt at de skal være i det lille depot.  

       Frank er inviteret til næste møde. 

       Forslag om at folk evt. kan skrive deres adresseændringer mm ind via hjemmesiden 

        

      11.  Næste møde er tirsdag den 6. januar 

     

             Flemming står for maden 

             

             Referatet blev godkendt efter hvert punkt 

 

            Ref. LJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


