Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5. januar 2016 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen (formand), Lene Winther (næstformand), Jes Hovind
(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen, Bjarne Knudsen (suppleant), Jan Ustrup
(suppleant),
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær)
1. Kommentarer til det gl. referat
Den ny kalender, der blev udsendt i juledagene, er trykt med for små bogstaver. Jesper beder
trykkeriet om ekstra eksemplarer, med mere læselige bogstaver.
2. Korrespondance
Der er kommet en del udmeldinger.
FLID har bedt om en opgørelse over fastliggere og gæstesejlere i 2015. Skal indsendes inden 31.
januar.
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Bestyrelsen har haft et møde med arkitekten, Lars Foldager. Han mangler stadig at levere materiale.
Leo tager kontakt til ham.
Der har været en positiv dialog med kommunen ang. træerne.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejde. (se pkt. tre)
5. Regnskabsgennemgang
Bestyrelsesmedlemmerne ser på regnskab og budget på et separat møde.
__________________________________________________________________________
Tilstede fra kl.19.00 desuden: Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Per Nielsen
(miljøudvalget), Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Christian Medom
(redaktionsudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget)
Fraværende: Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalg)
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Mandag den 7. dec. var der julehygge-aften
Søndag den 3. juledag mødtes bestyrelsesmedlemmer og andre og pakkede brevene til alle
medlemmerne.
Tirsdag den 12. jan. er der klubaften/foredrag. Christian Medom skriver lidt om det på facebook
siden.

Der er snart ’Gule-ærter’. Der skal laves opslag og tilmelding på hjemmesiden. Kim kontakter
Christian.
7. Månedens opgaver i januar
1. Jes sender invitationer til generalforsamlingen til SMK og SSK.
3. Formanden mangler stadig nogle udvalgsberetninger.
4. Årsregnskaberne for RB og RM vil på et senere møde blive gennemgået og godkendt af
bestyrelsen
5. Gaveideer til fratrædende bestyrelse og udvalgsformænd drøftes på et senere møde.
8. Bevillings- og beslutningssager
9. Status fra udvalgene.
Malerudvalget v/ Else Jensen:
Servicebåden Futte v/ Jørn Jensen: Futte står i Mesing og den har fået aluminiums luger og der
laves desuden trin og bænke.
Sikkerhedsudvalget v/Flemming Sommer: Der mangler skilte på broerne ang. ansvar.
Hus- og pladsudvalget v/ Bjarne Kristensen:
Miljøudvalget v/ Per Nielsen:
Festudvalget v/ Kim Lindhardt:
Havnekontoret v/ Jes Hovind:
- Jes bestiller skiltene til broerne
- Ventelisten på bådpladser er opdateret og er nu mere realistisk. Medlemmer, der står på venteliste,
skal betale 100kr for at blive stående. Christian Medom skriver lidt om det i bladet.
- Vandmåleren er aflæst og tallene er sendt ind.
Redaktionsudvalget v/ Christian Medom:
Brosamarbejdet v. Leo: Brobyggeren har fornyet to af broerne i åen.
Broudvalget v/Bjarne Knudsen: Broholdet er godt i gang.
10. Bordet rundt
Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt
Næste møde bliver den 2. februar kl.18.00.
Lene står for forplejningen.

