
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 4. oktober 2016 kl.18.00 

Tilstede fra bestyrelsen var:  Jes Hovind, Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand),   

Per Walter (suppleant). 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra Hans Pedersen (suppleant), Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen 

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen kommentarer 

2. Korrespondance 

Tilbud på leje af ny dankort-terminal. Den gamle vil blive udskiftet med en ny model. 

            FLID: Invitation til efterårsseminar i Fredericia. 

3.  Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

            Den 16. oktober er der brosyn ude i systemet med brosamarbejdet. 

            Den 10. nov. er der brosamarbejdsmøde i SSK 

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for 

bestyrelsens arbejde. 

Der har været et møde med kommunen, og vi har fået tilladelse til, at der bygges hen over 

kloakken, mod at der laves en ingeniørberegning. Foldager udarbejder ingeniørberegningen. 

Den 29.september var der indkaldt til møde i 'Partnerskabet omkring Skimminghøj'    

Planerne vil ikke berøre gruspladsen. Leo deltog fra RB og vil kunne orientere mere på 

næste møde. 

5. Regnskabsgennemgang 

 Udsat grundet sygdom 

 

 

            Fra kl.19.00 

            Til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Jørn Jensen  

           (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og    

           aktivitetsudvalget), Frank Jakobsen (redaktions-udvalget),  Else Jensen (malerudvalget) 

           Afbud fra: Christian Brath Laursen (hus- og pladsudvalg), Bjarne Knudsen (broudvalget),    

           Christian Medom (redaktionsudvalget) 

 

 



6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

Der var 'Tour de legedag' lørdag den 10. sept. Der kunne godt have været lidt større 

deltagelse – men det var en rigtig god dag. Den bør nok omtales lidt mere udførligt på 

forhånd, så folk ved hvad der foregår den dag. Det samme gælder faktisk for flere af de andre 

arrangementer. Forslaget tages med til redaktionsudvalget og webudvalget. 

Mandemad 1. oktober blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. 

Der er standerstrygning den 30. oktober kl.10.00 

7. Månedens opgaver i oktober 

            Årskalenderen, aktiviteter for det kommende år 

            Klubaften 10. januar kl.19.00.  

            Gule ærter fredag den 27. januar kl.19.00 

            Generalforsamling tirsdag den 21. februar 19.00 

            Klubaften tirsdag den 7. marts kl.19.00  

            Standerhejsning den 2. april kl.10.00 

            Klubaften tirsdag den 25. april kl.19.00 

            Møde med bestyrelsen tirsdag den 9. maj. kl.19.00 

            Sommerfest lørdag den 27.maj kl.18.00 

            Familiedag den 10. juni kl.10.00 

            Vinterens kurser 4. september kl.19.00 

            Tour de legedag for voksne lørdag den 9.september 

            Mandemad 7. oktober kl.18.00 

            Standerstrygning den 29. oktober kl.10.00 

            Klubaften. Julehygge-arrangement den 4. december 

 

Klubaftenerne i 2017 vil blive arrangeret af  Kim, Flemming, Else og Frank. De fremlægger 

en plan inden næste møde. 

Fællesmøder med SMK og SSK 

- se pkt. 3. 

Forslag til vedtægts- og regulationsændringer 1. behandles 

(ingen forslag) 

 

8.  Bevillings- og beslutningssager  

 Ingen ønsker  

 

9.  Status fra udvalgene 

Malerudvalget: – har repareret mange forskellige  steder. Mangler kun lidt – på 

servicebygningen. 

Servicebåden Futte: – det går godt. Sø-lygterne skal samles ind.  



Sikkerhedsudvalget: - ikke noget nyt 

Hus- og pladsudvalget: -   

Miljøudvalget: - Mågeskræmmerne er flyttet. Måske skal der sættes en mere op til næste år. 

Har sprøjtet for edderkopper igen.  Ankret er svejset. Kaspar kontaktes vedrørende diverse 

lys. Lene kontakter ham. 

Festudvalget: - ikke noget nyt 

Havnekontoret: - Det går generelt godt.  Vi får stadigvæk nye medlemmer. Flere pladser er 

udlejet her sidst på sæsonen. Der er en ledig handicap-plads. 

Redaktionsudvalget: - det går fint. Der kommer muligvis endnu et medlem i udvalget. 

Brosamarbejdet: -  

Broudvalget: -  

 

10. Bordet rundt. 

Per tilbyder at samle et 'mandemads-hold' 

Referaterne ude i plastlommen på opslagstavlen fjernes ofte. De er kun til gennemsyn. 

Referaterne kan læses på  hjemmesiden. 

 

           Næste møde 8. november 2016 kl. 18.00 

           Lene står for forplejningen. 

 

  

 

 

 

 

 


