
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 7. juni 2016 kl.18.00 

 

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

Walther (suppleant), Hans Pedersen (suppleant) 

Desuden Lisbet Jakobsen (sekretær) 

 

1. Kommentarer til det gl. referat 

    - ingen kommentarer 

 

2. Korrespondance  

Diverse informationer fra FLID 

 

3. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende. 

Der var møde med bestyrelsen den 10. maj. Det var en god aften med godt fremmøde. 

 

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

arbejde.  

Bestyrelsen har fundet en ny hus- og pladsudvalgsformand, Christian Laursen. 

 

Arbejdet med klubhus-udvidelsen skrider planmæssigt fremad. Det område rundt om huset, vi gerne 

vil købe, er blevet opmålt. Der bliver trukket en lige linje fra vejen og ned mod vandet.  

 

’Partnerskab om friluftsliv på og ved søerne i Søhøjlandet’ har haft møde i slutningen af maj ang. 

benyttelse af Gudenå-området.’Brosamarbejdet’ deltog i mødet.    

 

5. Regnskabsgennemgang 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fra kl. 19.00 

Også til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Jørn Jensen 

(servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget). Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Else Jensen 

(maler-udvalget), Christian Laursen (hus- og pladsudvalget) 

Afbud fra : Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalget), Bjarne Knudsen (broudvalget) 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 

Der var sommerfest den 28. maj. Det var en fantastisk fest, utrolig god mad, sjove indslag, god 

underholdning. 

Der er familiedag lørdag den 11.juni kl.10.00. Der er styr på de praktiske ting.  

 

7. Månedens opgaver i maj 

1. Vagtplan for havnekontoret i juli er aftalt. 

 



 
 

8. Bevillings- og beslutningssager  

 Det er indhentet 4 tilbud på trykning af Ankr’et. ’System Foto Gjern’ blev valgt som det 

bedste trykkeri. 

 Malerudvalget mangler et par småting. 

 Der mangler nøgler. Det er på tide, at der indhentes tilbud på et nyt nøglesystem. Lene 

arbejder på sagen. 

 

 

9. Status fra udvalgene. 

 

Festudvalget v. Kim Andersen -  

Havnekontoret v/ Jes Hovind - det går godt på havnekontoret. Der er kommet mange nye 

medlemmer. Har været rundt på broerne for at se på bådpladserne og arbejder på at få de sidste 

pladser fyldt op. 

Brosamarbejdet v. Leo - birketræerne i Paradiset er nu endelig væk 

Malerudvalget v. Else Jensen - har planer for sommerens arbejde. 

Sikkerhedsudvalget v. Flemming Sommer: har været rundt og se på bådene. Det går rigtig godt. 

Medlemmerne reagerer positivt på henvendelserne. 

Miljøudvalget v. Per Nielsen:Har arbejdet med toiletsuget. Har flyttet en af mågeskræmmerne. 

Servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget v. Jørn Jensen: -  

Redaktionudvalget  v. Christian Medom: Håber på at få en ny medarbejder i udvalget. 

Bro-udvalget v. Bjarne Knudsen: - 

Hus- og pladsudvalget - udvalget mødes på mandag. 

 

10. Bordet rundt 

Redaktionen tog på udbytterigt sejlende seminar rundt på søerne. 

Lyset og sugeren på toilettet kører konstant 

Der er mange nu der bruger klubbens facebook 

Sø-lygten ved ’mågeøen’ lyser ikke 

Ved bro 25 er der sat et brofag udenpå skiltet 

Rododendronerne skal flyttes fra kasserne og ud i jorden og kasserne skal tilplantes med 

sommerblomster. 

 

Referatet blev oplæst og godkendt efter hvert punkt 

 

Næste møde bliver den 5. juli kl.18.00  

Udvalgsformændene møder ind kl.19.00 

Afbud på forhånd fra LJ 

 

 

 



 
 

 

 

 

Arbejdsopgaver vi skal huske: Ansvarlige: 

Affalds-ø       Bestyrelsen 

Web-udvalg Bestyrelsen 

Evt. brug af e-box  udskudt 

Skal der være grønne og røde skilte ved pladserne? bestyrelsen 

Klubmedlemmernes kompetencer  

Nyt nøglesystem  

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

Et system til aflevering af kort skal etableres.  

Er det OK at firmaer reklamerer på vores opslagstavle – 

skal den bruges som ’reklame-søjle’? hvordan skal det 

håndteres?  

 

Listen over værktøj skal opdateres.  

 


