
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i RB den 24. feb. 2015 kl.18.00 

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

(næstformand), Jan Ustrup (suppleant), Bjarne Knudsen (suppleant) 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Afbud fra: Leo Nielsen 

 

Da det var første møde efter generalforsamlingen, og bestyrelsen derfor skulle konstituere sig, 

åbnede Jes, i sin egenskab af længst-siddende bestyrelsesmedlem, mødet.  

 

Bestyrelsen blev enige om følgende fordeling af poster: 

Formand:                                            Jesper Madsen 

Næstformand:                                     Lene Winther 

Kasserer:                                            Birgit Bak 

Bestyrelsesmedlem og havnefoged:  Jes Hovind 

Bestyrelsesmedlem                            Leo Nielsen 

1.suppleant;                                       Jan Ustrup  

2.suppleant:                                       Bjarne Knudsen   

 

Ledelsen af mødet overgik derefter til formanden 

 

1. Referaterne fra sidste møde og fra generalforsamlingen blev godkendt.  

 

2. Korrespondance  

Modtaget mail angående vores sponsorat til Gamle Turisten. 

 

3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende 

Der er generalforsamling i morgen i SSK kl.19.00. Jes og Jesper deltager. 

Der er generalforsamling i SMK 13. marts kl 19.00. Jesper deltager og evt. Lene. 

 

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuel for bestyrelsens  

arbejder. 

- 

 

5. Regnskabsgennemgang 

-  

 

6. Evaluering af arrangementer og evaluering af kommende 

Der er klubaften tirsdag den 3. marts kl.19.00. 

Der er standerhejsning den 29. marts kl.10.00. 

 



7. Månedens opgaver 

1. Bestyrelsen konstituerede sig ved mødets begyndelse (se øverst) 

2. Generalforsamlingen blev evalueret. Gik godt.  

3. Bestyrelsens udvalgslister vil blive udarbejdet af havnekontoret. 

4. Listen over hvem der har nøgler og låsekoder blev gennemgået. Jan Ustrup, Hardy Nielsen,  

    Bjarne Knudsen og Per Pedersen er havneassistenter.  

5. Nøgler, vimpler, årsmærkater og klubstander er klar til den nye sæson. 

6. Betalingsstanderne vil blive gennemgået.  

    Gulvet i køkkenet vil blive skuret (Bjarne) 

7. Årsmærkaterne skal udsendes (Jes og Birgit). 

8. Hovedrengøring af Skimminghus er ikke aktuelt i år. 

 

8. Bevillings- og beslutningssager.  

- 

 

9. Status fra udvalgene. 

Havnekontoret: Der er solgt 4 bådpladser i år. 

 

10. Bordet rundt. 

Der er købt en ny opslagstavle. Reolen med det gamle musikanlæg skal flyttes for at gøre plads til 

den. Reolen tages ned, og Jesper taler med Rene om en ny løsning mht. et musikanlæg. 

 

Det konstituerende møde sluttede kl.19.15   

Derefter deltog også udvalgsformændene. 

Tilstede: Christian Medom (redaktionsudvalget) , Per Nielsen (miljøudvalget), Else Jensen 

(malerudvalget), Jørn Jensen (’Futte’ og skraldeudvalget). Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), 

Bjarne Rasmussen (hus- og pladsudvalget). Kim Lindhardt (festudvalget) 

 

Formand Jesper bød velkommen og orienterede om den nye fordeling af poster, og de nye 

udvalgsformænd blev budt velkommen. 

 

Næste møde: 7. april kl.18.00. Udvalgsformændene kommer kl.19.00. Flemming står for 

forplejningen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


