Referat af bestyrelsesmøde i RB den 7. april 2015 kl.18.00

Tilstede fra bestyrelsen: Leo Nielsen, Birgit Bak (kasserer), Lene Winther (næstformand), Jes
Hovind, Lisbet Jakobsen (sekretær)
Desuden, fra kl.19.00: Christian Medom (redaktionsudvalget), Per Nielsen (miljøudvalget), Else
Jensen (malerudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget) Kim Lindhardt (festudvalget),
Afbud fra: Jesper Madsen (formand), Jan Ustrup (suppleant), Bjarne Knudsen (suppleant), Jørn
Jensen (’Futte’ og skraldeudvalget). ), Bjarne Rasmussen (hus- og pladsudvalget)

1. Ingen kommentarer til det gl. referat.
2. Korrespondance
Modtaget mail angående Blå Flag. Konklusionen på bestyrelsens drøftelse var, at hvis Skanderborg
kommune gerne vil have, at vi får et Blå Flag, vil vi gerne samarbejde med dem, men ikke stå for
alt arbejdet. Leo laver et brev til Sten Rytter.
Mail ang. et kursustilbud fra Danske Tursejlere. Lene kontakter dem angående et kursus.
Mail angående SMKs repræsentant i Brosamarbejdet. Allan Nygaard er stoppet og Niels Johansen
er trådt ind i stedet for.
Fra RBs side skal vi have fundet to repræsentanter. Lene kontakter Jesper desangående.
Vi skal desuden have arrangeret en tur hvor grenene saves af. Lene snakker med Jørn.
Sø-lygterne skal også sættes op. Jørn står for det.
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
Jes og Jesper deltog i SSKs generalforsamling.
Der var generalforsamling i SMK den 13. marts. Jesper og Lene deltog.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuel for bestyrelsens
arbejder.
Birgit arbejder videre med muligheden for et Winkas-kursus i efteråret.
Bestyrelsen vil mødes ang. tilbygning.
Udvalgsformanden for Hus- og plads udvalget har trukket sig. Bjarne Kristensen, Stig Andersen og
René Brian Nielsen har tilbudt at klare opgaven. Bestyrelsen har konstitueret Bjarne Kristensen som
stedfortrædende formand.

5. Regnskabsgennemgang
Regnskabet blev godkendt.
Man bedes huske at skrive kontonumre på regninger der skal refunderes.
6. Evaluering af arrangementer og evaluering af kommende
Der var næsten 60 fremmødte til klubaftenen tirsdag den 3. marts. Det var relevante og gode emner
og et godt tidspunkt.
Der var igen stort fremmøde til forårets standerhejsning (ca. 140 i alt).
Den 14. april er der klubaften igen. Emnet er ’Sikkerhed’. Der er styr på arrangementet.
Der er møde med bestyrelsen den 5. maj. Aftenens indhold vil blive drøftet på bestyrelsens
ekstraordinære møde den 20. april kl.20.00.
Der er familiedag den 13. juni. Udvalg nedsat: Kim, Lene og Birgit.
Sommerfest den 30. maj. Festudvalget holder møde angående de kommende arrangementer.
7. Månedens opgaver
Der er åbnet for vand og el på pladserne og broerne. Brolyset er tændt. Vandledning på broerne vil
blive trykprøvet.
Der mangler desuden nogle numre på broerne. Bjarne (broformand) står for det.
Standerne skal vaskes af.
Invitationer til sommerfesten skal forberedes. Udvalgsformændene laver lister over deres hjælpere
og afleverer til havnefogeden.
Oprensning af søbredden - foretages af Hus- og pladsudvalget.
8. Bevillings- og beslutningssager.
Else indkøber maling til forårets arbejder.
Der er indkøbt nye gryder til køkkenet.
Havnekontoret skal have sin egen mobiltelefon. Bevilget. Det gamle nummer overføres.
Der mangler efterhånden en del kaffekander. Nye blev bevilget.
9. Status fra udvalgene.
Malerudvalget: Borde, bænke, servicebygningen, fortøjningspælene på svigermorbroen, bommene
og kortrummet vil blive malet.
Festudvalget er nedsat og består i år af: Niels Hansen, Britta Jensen, Helene Lindhart, Jette Toftdal
Jensen og Kim Lindhart. Havneassistenterne står for at fylde automaten op. Kim Lindhart supplerer.
Sikkerhedsudvalget: Vil gennemgå redningsposterne og sikkerhedsudstyret og kontrollere de både,
der kommer i vandet.

Miljøudvalget: Er i gang med at sprøjte for alger. Vandledningen er klar. Toilet-suget er klar.
Redaktionsudvalget: Årets første nummer af Ankr’et er sendt ud. En brochure om ’Takt og tone’ for
klubhuset er lavet.
Havnekontoret: Der er meget aktivitet pt. Der er brug for flere havneassistenter der kan hjælpe til
om mandagene.
Broudvalget
Der har været møde i Gudenåkomiteens brugerråd. Der var debat om hvilke redningsveste der skal
bruges. Politiet vil tage en beslutning desangående.
Der var desuden debat om kano-sejlernes gebyrer.
Udvalget har nu en mere brugervenlig hjemmeside.
Der mangler ’praktikere’ til forårets arbejdsopgaver.
10. Bordet rundt.
Temaer der blev drøftet: navigationsudvalget, Wi-Fi, løse hunde og cyklister ved klubhuset,
cykelparkeringsstativ, løse fliser på stien (kommunen).
Næste møde: tirsdag den 28. april kl.18.00. Udvalgsformændene kommer kl.19.00. Christian står
for forplejningen.
Afbud fra Lisbet (evt.) og Leo Nielsen og Per Nielsen
Referatet blev godkendt efter hvert punkt.

