Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5. april 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)
1. Kommentarer til det gl. referat
Datoen i overskriften på det gl. referat var desværre ikke korrekt.
2. Korrespondance
En henvendelse fra FLID
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Møde med bestyrelsen den 10. maj. Der skal sendes indbydelser ud til alle medlemmer, der er
indmeldt de seneste to år.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejde.
Hus- og pladsudvalgsformand Bjarne Kristensen har valgt at trække sig. Bestyrelsen arbejder på at
finde en efterfølger. Lene er tovholder.
Jesper har været i kontakt med kommunen. Vil nu kontakte landmåleren, og området vil blive
opmålt.
Leo kontakter Skanderborg Forsyning ang. kloakledningen. Der skal søges om dispensation – eller
der skal laves en omlægning/udskiftning.
5. Regnskabsgennemgang
Udskydes til næste gang
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra kl. 19.00
Også til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget) Jørn Jensen
(servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget), Else Jensen (malerudvalget).
Afbud fra: Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Bjarne Kristensen (hus- og pladsudvalg), Bjarne Knudsen (broudvalget).
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Klubaftenen tirsdag den 8. marts var jævnt godt besøgt. Ca. 30-40 var mødt frem.
Der var meget stort fremmøde til standerhejsningen.
Der er klubaften den 12. april med temaet ’motorlære’ og der er styr på arrangementet.

7. Månedens opgaver i april
Der er allerede åbnet for vand og el på alle pladser og broer. Brolyset er tændt. Vandledningen på
broerne er trykprøvet.
Invitationerne til sommerfesten skal udsendes, så alle udvalgsformænd bedes skrive alle aktive
medhjælpere på en liste og sende den til Lene.
Søbredden skal oprenses.
Klubaften den 10. maj kl. 19.00 ”Møde med bestyrelsen’: Jesper og Jes laver oplæg. Alle
bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd præsenteres, og de nye medlemmer vises rundt.
8. Bevillings- og beslutningssager
9. Status fra udvalgene.
(LJ: deltagere ekstraordinær generalforsamling i SMK 11. marts)
Havnekontoret v/ Jes Hovind: Vi får pt mange nye medlemmer. Der er nu fire havneassistenter og
der er lavet en vagtplan. Automaten har fået ny softvare, og havneassistenterne skal instrueres i
brugen. Der er frisk diesel i tanken.
Vi har fået mange nye skilte til broerne. Broholdet sætter skiltene op.
Der er bestilt nye bomkort, mærker mm.
Brosamarbejdet v. Leo: Alle broerne er renoveret, men træerne i ’Paradiset’ er ikke fjernet. Leo
kontakter ’Naturstyrelsen’. Vi skal have arrangeret en grenbeskæringstur. Der er
’partnerskabsprojekt’ den 7. april.
Malerudvalget v. Else Jensen: Servicebygningen skal males, men det er svært at komme til pt.
Sikkerhedsudvalget v. Flemming Sommer: Redningsposterne skal rengøres. Nødpumpen og
flydespærringen skal være lettere at finde. Flemming laver demonstration af redningsstigen på
klubaftenen. Redningskransen skal sættes op igen.
Miljøudvalget v. Per Nielsen: Er næsten færdig med forårets arbejde.
Servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget v. Jørn Jensen: Futte er renoveret og er kommet i vandet.
Sølygterne er sat op. Skiltene på nogle af de renoverede broer mangler.
10. Bordet rundt
Videoen fra 25. års jubilæet er nu på en CD. LJ spørger Frank om den kan vises på hjemmesiden.
Der er nu fældet en del træer og egen er beskåret.
Ankret ude på græsset vil blive repareret.
Der skal rodfræses, der hvor træerne er fældet. Jes kontakter en anlægsgartner.
Fjederen på døren til mellemgangen skal ordnes.
Henvendelse fra roklubben ang. et stævne den 4. juni. Der vil nok blive lidt trangt på P pladsen.
Christian Medomn skriver om det på hjemmesiden og facebook. Roklubben vil gerne have et par
’sikkerhedsbåde’ i Knudsø.

Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt
Næste møde bliver den 3. maj kl.18.00.
Udvalgsformændene møder ind kl.19.00
Lene står fremover for traktementet!

