Referat af bestyrelsesmøde i RB den 6. oktober 2015 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand), Jes Hovind
(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Bjarne Knudsen (suppleant)
Fra 18.40: Leo Nielsen
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær)
Afbud fra: Jan Ustrup (suppleant)

1. Kommentarer til det gl. referat.
Ingen kommentarer
2. Korrespondance.
Fra flid: Invitation til efterårs-seminar for havnemestre.
Brochure om fortøjningspæle i plastik. Bjarne undersøger priser.
Spørgsmål fra SMKs kasserer ang. RBs medlemstal (pt 585) (i forb. med brug af Kirsebærgrunden).
Mail ang. ønske om afmærkning af ’grundene’ i søerne.
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Fællesmøde med Silkeborgsøernes brugere den 5. november. Jes, Leo, Lene og Jesper deltager.
Der er brosamarbejds-møde den 12. november kl.19. RB er vært. Jesper, Leo, Lene og Jes deltager.
Søndag den 18. oktober er der brosyn. Jesper og Leo deltager.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejder.
Lene har kontaktet arkitekten angående de ønskede ændringer på plantegningen over den nye
tilbygning og har nu modtaget en tegning, som tages med til kommunen.
Jesper har fra et nyt trykkeri fået priser på trykning af kalender og blad. Der kan opnås en betydelig
besparelse. Lene indhenter priser fra lokalt trykkeri - til sammenligning.
Der arbejdes på at få et nyt nøglesystem til depotrummene og havnekontoret
_____________________________________________________________________________
Tilstede fra kl.19.00 desuden: Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Per Nielsen
(miljøudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalg), Jørn Jensen (servicebåden
”Futte” - og skraldeudvalget) Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget).
Afbud fra Christian Medom (redaktionsudvalget),

5. Regnskabsgennemgang
Ved nogle af standerne virker ’afregningen’ for strøm ikke korrekt. Der vil blive foretaget kontrol.
Regnskabet blev godkendt.
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
’Tour de Legedag’. Det var en god og sjov dag.
Pigemad den 3. oktober. Det gik suverænt godt, en rigtig god aften.
Der er standerstrygning den 25. oktober. Det vil være en god idé at få en lille gruppe til at ’synge
for’ og evt. spille til. Jesper kontakter Else og Helmer desangående.
Den 17. nov. er der arrangeret en tur til SOK i Aarhus.
7. Månedens opgaver i oktober
1. Årskalenderen, aktiviteter for det kommende år
 12. januar foredrag
 29. januar gule ærter
 16. februar generalforsamling
 8. marts klubaften
 3. april standerhejsning
 12. april klubaften (motorlære)
 10. maj møde med bestyrelsen
 28. maj sommerfest
 11. juni familiedag
 5. sep. vinterens kurser
 10. sep. Tour de legedag
 1. oktober mandemad
 30. oktober standerstrygning
 5. december julehygge

2. Fælles møder med SMK, SSK, Brosamarbejdet planlægges
Se pkt. 3

3. Forslag til vedtægts- og regulativændringer 1. behandles

8. Bevillings- og beslutningssager
Der er indkøbt nye rødvinsglas i forbindelse med ’pigemad’.
- Der vil i forbindelse med at ’nye’ medlemmer arrangerer fest (f.eks. mandemad og pigemad) - i
klubhuset, arrangeres et orienterende møde med festudvalget eller andre fra bestyrelsen.
Lastlugerne i dækket på ’Futte’ skal udskiftes, og der er lidt der skal males. ’Futte’ skal derfor stå
indendørs vinteren over.
Ønske om ’Store’ USB sticks - til byggeprojektet.
9. Status fra udvalgene.
Malerudvalget: Servicebåden Futte v/ Jørn Jensen: mangler lige den sidste sejltur
Sikkerhedsudvalget v/Flemming Sommer: ikke noget nyt
Hus- og pladsudvalget v/ Bjarne Kristensen: det kører
Miljøudvalget v/ Per Nielsen: der er sprøjtet for edderkopper.
Festudvalget v/ Kim Lindhardt: ikke noget nyt
Havnekontoret v/ Jes Hovind:
Der er stadig tilgang af nye medlemmer.
Der er solgt meget diesel i år.
Automaten kører bedre nu.
Havnefogeden har fokus på bådoplægningen ude på Skimminghøj
Redaktionsudvalget v/ Christian Medom:
Brosamarbejdet v. Leo:
De tre ’kedelige’ træer i ´Paradiset’ vil blive fjernet.
Leo har haft kontakt til kommunen ang. opretning af flisegangen. Kontakter dem igen angående
plantning og evt. fjernelse af nogle træer.

Broudvalget
Formanden har en plan klar for vinteren.

10. Bordet rundt.
Der har været kontakt til ’Winkas’ ang. eventuelle kurser.
Systemet skal opdateres.
Birgit tager kontakt ang. et kursus.

Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt.
Næste møde bliver den 3. nov.. kl.18.00.
Bjarne står for forplejningen.

