Referat af bestyrelsesmøde i RB den 3.februar 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Kurt Jensen (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)
Afbud fra: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget) ), Christian Medom (redaktionsudvalget),
Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
Invitation til vores generalforsamling er sendt til SSK og SMK
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuelle for
bestyrelsens arbejder
5. Regnskabet
Årsregnskabet er færdiggjort og revideret. Blev fremlagt og godkendt og
underskrevet. Det kommende årsbudget er blevet udarbejdet af bestyrelsen.
-----6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Tirsdag den 13. januar var der foredrag kl.19.00 om at bo på en husbåd. Det var en
meget spændende aften. Dog var det lidt svært at se og høre. Næste gang skal der bruges en
mikrofon.
Fredag den 30. januar kl.19.00 var der ’Gule ærter’. Stort fremmøde, god mad, god fest.
7. Månedens opgaver i februar
Der er generalforsamling den 17. feb.
Formands- og udvalgsberetningerne er næsten færdige. Den samlede beretning sendes ud
pr. mail til godkendelse.
Et nyt forslag er indkommet til generalforsamlingen.
Generalforsamlingens afvikling er planlagt og stemmesedlerne er lavet.
SSK holder generalforsamling den 25.feb. Det besluttes på mødet den 24. feb. hvem der
deltager fra RB.

Det konstituerende bestyrelsesmøde bliver den 24.feb. kl.18.00. Udvalgsformændene
inviteres til at komme kl.19.00.
8. Bevillings- og beslutningssager.
9 Status fra udvalgene
Broholdet
- Det går planmæssigt
Festudvalget
- Der var 59 deltagere til ’gule ærter’–arrangementet.
Skraldeudvalget
- Det har været en god sæson
Ingen særlige kommentarer fra de øvrige udvalg
10. Bordet rundt
Leo viste programplan for jordkøb. Vil blive vist på generalforsamlingen.
11. Næste møde er tirsdag den 24. februar kl 18.00. Udvalgsformændene møder kl.19.00
Festudvalget står for forplejningen.
Referatet blev godkendt efter hvert punkt
ref. Lisbet Jakobsen

