Referat af bestyrelsesmøde i RB den 3. maj 2016 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jesper Madsen, Lene Winther, Jes Hovind, Birgit Bak, Leo Nielsen, Per
Walther (suppleant)
Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær)
Afbud fra: Hans Pedersen (suppleant)
1. Kommentarer til det gl. referat
- ingen kommentarer
2. Korrespondance
Et brev fra FLID
Fra Skanderborg kommune: ’Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg kommune’.
Tilbud på trykning af Ank’ret.
Mail fra et medlem ang. manglende levering af Ankr’et. Der har tilsyneladende været en fejl i vores
system. Birgit sender ham et svar.
3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.
Der er møde med bestyrelsen den 10. maj. Der er udsendt 89 invitationer.
4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuel for bestyrelsens
arbejde.
Bestyrelsen arbejder stadig på at finde en Hus- og pladsudvalgsformand.
Landmåleren har opmålt det område vi gerne vil købe. Vi afventer salgsoplæg fra kommunen.
5. Regnskabsgennemgang
Regnskabet blev godkendt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra kl. 19.00
Også til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalget),
Christian Medom (redaktionsudvalget), Bjarne Knudsen (broudvalget), Jørn Jensen (servicebåden
”Futte” - og skraldeudvalget).
Fraværende: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget),
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende.
Klubaftenen den 12. april med temaet motorlære var meget udbytterig.
Der er sommerfest den 28. maj. Der er styr på planlægningen.
Familiedag: Lene sørger for hoppeborg, popcorn-maskine, slush-ice maskine, indhold til kisten og
Gl.Turisten. Susie laver skattejagt. Per er sørøver og sørger for vandballoner. Jørn laver bål. Kim
sørger for pølser mm.
Helene er ’tatovør’og laver aktiviteter med børnene.

7. Månedens opgaver i maj
1. Per sprøjter mod edderkopper på el-standerne.
2. Lene kontakter Mortalin ang. sprøjtning af Skimminghus mod edderkopper.
3. Christian kontakter Kaj angående annoncering af vinterens kurser.
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
Følgende blev bevilget:
 Festudvalget: diverse småting til køkkenet
 Redaktionsudvalget: Gamle billeder vil fremover blive gemt på eksternt IT lager. Desuden
vil der regelmæssigt blive lagt billeder på USB-stik til visning på skærmen i klubhuset.
 Futte skal have motor-renovering til efteråret.
 Installering af WiFi i havneområdet.
 Arkiveringsskab til havnekontoret. Evt. et brugt?
 Ind- og udbakker til havnekontoret.
9. Status fra udvalgene.
Festudvalget v. Kim Andersen - har styr på planerne til sommerfesten
Havnekontoret v/ Jes Hovind: Det nye ’træk-et-nummer’- system på klubaftenerne fungerer fint.
Der er gang i indmeldingerne.
Brosamarbejdet v. Leo: Orienterede om et møde der har været i Skov- og naturstyrelsen ang. brug
af skov- og sø-området. Mange temaer blev debatteret. Der vil blive udarbejdet et katalog. Der vil
være yderligere to møder.
Malerudvalget v. Else Jensen: Sikkerhedsudvalget v. Flemming Sommer: Miljøudvalget v. Per Nielsen: har klaret forårets opgaver.
Servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget v. Jørn Jensen: -

Redaktionudvalget v. Christian Medom: Der er planlagt et ’inspirations-seminar’ (=sejlads) på
søerne for redaktionens medlemmer.
Bro-udvalget v. Bjarne Knudsen: Er færdig med vinterens arbejder. Vil sætte skiltene op på broerne
torsdag.
10. Bordet rundt
Fjederen på døren til mellemgangen skal ordnes
Alle, der har nøgler, bedes hjælpe med at tømme sækken med dåser og sætte nye i, hvis det er
tiltrængt.
Tommy finder et hold der tager sig af grenskæringen.
Birgit har haft møde ang. Winkas systemet med Christian og Frank.
Et system til aflevering af visitkort skal etableres.
Listen over værktøj skal opdateres.
Er det OK at firmaer reklamerer på vores opslagstavle – skal den bruges som ’reklame-søjle’?
hvordan skal det håndteres?
Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt
Næste møde bliver den 7. juni kl.18.00
Udvalgsformændene møder ind kl.19.00
Tilføjet 9. maj 2016:
Bestyrelsen for Ry Bådlaug havde, til seneste bestyrelsesmøde, modtaget en henvendelse om, at der på
havnen taltes om at der var foretaget en fejlagtig afstemning på klubbens generalforsamling i februar.
Ankepunktet var, at der var foretaget en afstemning blandt de fremmødte stemmeberettigede og ikke en
sondering mellem A og B stemmer.
Bestyrelsen har afledt heraf, afholdt et møde, med den på generalforsamlingen valgte dirigent, og sammen
med ham gennemgået emnet (tilbygning til skimminghus på de fremlagte tegninger skitserede grundareal),
samt klubbens vedtægter.
Mødets konklusion er at afstemningen er korrekt og at stemmeberettigede er medlemmerne af Ry Bådlaug.
Ry Bådlaug er ejer af ejendommen, hvorfor det i sagens natur er et emne der vedrører Ry Bådlaug. Ry
Bådlaugs vedtægters foreningsformål §3 oplister 5 formålspunkter, hvoraf første punkt er at drive Ry
Marina. Dette indikerer ligeledes at afstemningen vedrører Ry Bådlaugs medlemmer.
Der er bestyrelsens håb at tvivl om afstemningens korrekthed hermed er afsluttet.

