Referat af bestyrelsesmøde i RB den 6. januar 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Kurt (næstformand), Birgit Bak (kasserer), Jes
Hovind (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), 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)
Afbud fra: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget)
1. Referatet fra sidste møde.
2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Tirsdag den 13. januar er der foredrag kl.19.00
Fredag den 30. januar kl.19.00 er der ’Gule ærter’
5. Regnskabet.
Det blev besluttet af bestyrelsen mødes og gennemgår regnskabet og budgettet tirsdag
den 20. januar kl.18.30
6. Månedens opgaver i januar
1. Havnekontoret sender invitationer til generalforsamlingen til SMK og SSK
2. Dirigent til generalforsamlingen er kontaktet. Jesper kontakter René ang. det tekniske
3. Formands-og udvalgsberetningerne skal færdiggøres
4. Årsregnskaberne for RB og RM vil blive gennemgået af bestyrelsen (se punkt 5)
5. Gaver til fratrædende bestyrelse og udvalgsformænd skal være klar
7. Bevillings- og beslutningssager.
To nye opslagstavler blev bevilget
8. Status fra udvalgene
Broholdet
- er godt i gang
Havnekontoret
Festudvalget
Skraldeudvalget
Sikkerhedsudvalget

Hus- og pladsudvalget
- en ny kompressor er indkøbt
Miljøudvalget
Redaktionsudvalget
Malerudvalget
Brosamarbejdet
9. Bordet rundt
Det blev foreslået at de medlemmer der står på ventelisten, bliver bedt om at indbetale
100kr årligt for at kunne blive stående på listen. Forslaget blev vedtaget.
Muligheden for at udsende via e-boks blev drøftet – men udskudt.
Et udkast til en ’Emma Gad’ for brug af klubhuset blev udleveret, og man er velkommen til
at sende sine kommentarer til Christian Medom pr. mail eller kontakte ham pr telefon.
10. Næste møde er tirsdag den 3. februar
Flemming står for forplejningen næste gang
Afbud fra Jørgen
Referatet blev godkendt efter hvert punkt
Ref. LJ

