
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 1. marts 2016 kl.18.00 

 

Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen, Lene Winther, Jes Hovind, Birgit Bak, Leo Nielsen, Hans 

Pedersen (suppleant), Per Walther (suppleant) 

Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær) 

 

De to nye suppleanter blev budt velkommen af Jes (som den ’længst-siddende’).  

Derefter konstituerede bestyrelsen sig og fordelingen af poster blev som forrige år: 

 

Jesper Madsen: formand 

Lene Winther: næstformand 

Birgit Bak: kasserer 

Leo Nielsen bestyrelsesmedlem 

Jes Hovind: bestyrelsesmedlem 

Hans Pedersen: suppleant 

Per Walter: suppleant 

 

Jes Hovind fortsætter som havnefoged 

 

Formanden fik ordet. 

 

1. Kommentarer til det gl. referat 

Der var ingen kommentarer til referatet af bestyrelsesmødet fra 2. feb. 

Der var små rettelser til referatet fra generalforsamlingen 

 

2. Korrespondance  

Indkaldelse til generalforsamlingen i FLID 31. marts kl.09.00 i Fredericia. 

Mail fra Kim angående evt. flytning af sommerfesten. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Den står 

i kalenderen. 

Indbydelse til SSKs generalforsamling (er passé nu) 

Indbydelse til SMKs generalforsamling den 11. marts  

Lidt info fra og om Hans Lods 

Brev fra Ole Seeberg 

 

3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende. 

 

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

arbejde.  

Skanderborg kommune har lovet at se på sagen ang. den kloakledning, som vil komme til at ligge 

under den planlagte udbygning. Leo og Jesper tager kontakt til kommunen og prøver at få sagen 

speeded up.  

 



 
 

5. Regnskabsgennemgang 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

Klubaften tirsdag den 8. marts. 

 Hanne fra SIK vedrørende tæpper 

 Søren Buhl - ang. vedligeholdelse af både 

 Per kontakter Kim ang. traktement 

Standerhejsning:  

 Jesper spørger Jes Hørby om han vil være auktionarius 

 

7. Månedens opgaver i marts 

 Evaluering af generalforsamlingen: den forløb stille og rolig. Dog var tegningerne af 

planerne for klubhus-udvidelsen blevet fjernet fra opslagstavlen. 

 Jes udarbejder en opdateret liste over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

 De to nye suppleanter får B-nøgler 

 Koden vil blive lavet om. 

 Vi har årsmærkater nok og har lige fået nye vimpler 

 Jes tjekker om vi har en klubstander tilbage. Birgit bestiller nye. 

 Algefjerner er udleveret 

 Broholdet er i gang 

 Der lukkes midlertidigt ved svigermor-broen 

 Jes bestiller diesel 

 Der lukkes op for affaldscontaineren. 

 Årsmærkater pakkes mandag den 14.marts og udleveres til standerhejsningen. 

 Jesper kontakter Kim fra festudvalget ang. annoncering af hovedrengøring af Skimminghus 

 Gennemgang af standerne påbegyndes mandag den 7. kl 17.00 

 

8. Bevillings- og beslutningssager  

Jesper og Jes har haft møde med en der kan levere ’måge-skræmmere’(fugle-lignende ’drager’  

på 7 m høje teleskop-stænger). Én af dem sættes op som prøve på Bro E. Vi har foreløbigt fået fire 

stk. De kan returneres, hvis de ikke virker.  

Broholdet fik bevilget en dyksav. 

 

9. Status fra udvalgene. 

Havnekontoret v/ Jes Hovind:  

Der har været forespørgsel ang. tilbagebetaling af kontingent, hvis man ikke benytter sin plads. Det 

får man ikke ifølge regulativet for marinaen (se paragraf 5 og 7). 

Brosamarbejdet v. Leo:  

Der er kommet indkaldelse til møde i brugerrådet onsdag den 2. marts og partnerskabsmøde torsdag 

den 3. marts. 

Hans Pedersen vil fremover deltage i 



 
 

Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt 

Næste møde bliver den 5. april kl.18.00. Udvalgsformændene møder ind kl.19.00 

Jesper står for forplejningen.  

 

 

Kl.20.00 samledes bestyrelsen med udvalgsformændene:  

Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Per Nielsen (miljøudvalget), Christian Medom 

(redaktionsudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalg) Flemming Sommer 

(sikkerhedsudvalget) Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Else Jensen 

(malerudvalget), Bjarne Knudsen (broudvalget).  

 

 

 

 


