
Referat af bestyrelsesmøde i RB den 2. februar 2016 kl.18.00 

 

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

(havnefoged), Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen, Jan Ustrup (suppleant) 

Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Afbud fra Bjarne Knudsen (suppleant) 

 

1. Kommentarer til det gl. referat 

Kalenderne er lavet. 

Der skal indberettes til FLID 

Jes bestiller skiltene til broerne 

 

2. Korrespondance  

 

3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende. 

Bestyrelsen har møde mandag kl. 19.00 angående generalforsamlingen og byggeprojektet 

 

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

arbejde.  

Vi har fået materiale fra arkitekten. Bestyrelsen arbejder videre mandag aften. 

 

5. Regnskabsgennemgang 

Årsregnskabet er blevet gennemgået af revisorerne og godkendt. Der var ingen kommentarer. 

Årsregnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen.  

__________________________________________________________________________ 

 

Tilstede fra kl.19.00 desuden: Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Per Nielsen 

(miljøudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og 

aktivitetsudvalg). 

Afbud fra Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget) 

Fraværende: Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget) 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

Foredraget i januar var meget spændende og interessant.  

’Gule ærter’. Maden var god. Der var 44 deltagere.  

Generalforsamlingen. Festudvalget har styr på planerne for aftenen.  

 

7. Månedens opgaver i februar 

1. Der mangler stadig et par udvalgsberetninger. 

2. Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlægger præsentation af  

    byggeprojektet. 



3. Detaljerne mht. generalforsamlingens afvikling aftales mandag aften.  

    Højtaleranlægget virkede ikke godt sidste år. Lene kontakter René eller evt. SMK. 

4. Der er endnu ikke kommet invitationer til SMK’s og SSK’s generalforsamlinger. 

5. Det konstituerende bestyrelsesmøde er den 1. marts - kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 20.00 for   

    udvalgsformændene. 

 

8. Bevillings- og beslutningssager  

    USB sticks.  

 

9. Status fra udvalgene. 

Malerudvalget v/ Else Jensen:  

Servicebåden Futte v/ Jørn Jensen:  

Sikkerhedsudvalget v/Flemming Sommer:  

Hus- og pladsudvalget v/ Bjarne Kristensen:  

Miljøudvalget v/ Per Nielsen: 

Festudvalget v/ Kim Lindhardt:  

Havnekontoret v/ Jes Hovind:  

- der er allerede godt gang i både ind- og udmeldinger.  

- opkrævninger af havneafgift samt opkrævning af gebyr for venteliste til bådplads udsendes    

  snarest. 

Redaktionsudvalget v/ Christian Medom:  

Brosamarbejdet v. Leo:  

Broudvalget v/Bjarne Knudsen:  

 

10. Bordet rundt 

- Deltagere til SMKs generalforsamling den 11. marts kl.19.00: Jes, Lene, Leo, Jesper. 

- Opslagene på Facebook før klub-arrangementer og lign. virker godt. 

- Det der står i FLIDs havneguide om Ry Marina er meget spartansk. Christian Medom vil    

  påtage sig at give dem flere oplysninger, evt. i samarbejde med Frank Jakobsen, 

- Nogle af træerne skal fældes og beskæres i februar. Per er tovholder. 

 

Arbejdsopgaver vi skal huske: Ansvarlige: 

Mulighed for Wi-Fi i klubhuset Flemming 

Affalds-ø       Bestyrelsen 

Der sættes skilte op med ’Al færdsel på broerne er på eget ansvar’.  Jes  

Web-udvalg Bestyrelsen 

Evt. brug af e-box  udskudt 

Skal der være grønne og røde skilte ved pladserne? bestyrelsen 

EUstik på dykpumpen Miljø- og sikkerhedsudvalget 

Klubmedlemmernes kompetencer  

Nyt nøglesystem  



Gennemgang af el-standerne  

Gennemgang af el-standerne skal tilføjes som Månedens opgave i 

marts 

 

Portoen er steget meget. Kan der findes en bedre løsning?  

Winkas – Christian og Frank skal informeres om ændringerne Birgit 

 

 

Marts-møde: den 1. marts 18.00-20.00 

 

Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt 

 

Næste møde bliver den 1. marts kl.18.00.  

 

Festudvalget står for forplejningen.  

 


