
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 11. november 2016 kl.18.00 

Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Jes Hovind, Birgit Bak (kasserer), Hans 

Pedersen (suppleant), Per Walter (suppleant). 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra: Leo Nielsen, Lene Winther (næstformand),   

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen kommentarer 

2. Korrespondance 

FLID har sendt brev ang. kontingentopkrævning 

Henvendelse fra YouSee ang. internet-forbindelsen på havnekontoret. Der vil komme en ny 

– gratis – homebox.  

            FLID: Invitation til efterårsseminar i Fredericia den 23. nov.. Jesper deltager.  

3.  Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

            Den 16. oktober var der brosyn ude i systemet med brosamarbejdet. Det gik godt. 

            Den 10. nov. er der brosamarbejdsmøde. Der foregår i SSK. Der vil budgettet  

            blive fremlagt 

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

bestyrelsens arbejde. 

Leo og Hans har været til møde med Naturstyrelsen ang. brug af broerne. 

5. Regnskabsgennemgang 

Bon’er på køb i Kvickly skal afleveres i Birgits kasse på kontoret. Der giver unødvendigt 

arbejde når det ikke er i orden. Bon’er og kvickly-kort skal afleveres samlet. 

 

            

 Fra kl.19.00 

            Til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Jørn Jensen  

           (servicebåden ”Futte” - og skraldeudvalget),           

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

           (broudvalget),    

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

Der var standerstrygning den 30. oktober. Pænt fremmøde. 



           Der er klubarrangement den 5. december kl.19.00: julehygge. 

7. Månedens opgaver i november 

1. Der er lukket for el og vand på broerne. Brolyset slukkes senere. Redningskransene skal 

efterses. Mågeskræmmerne skal nedtages. 

2. Forslaget til årskalenderen ændres, så der er standerhejsning den 26. marts (hvor 

’sommertid’ begynder) og ikke den 2. april. Der skal også i år bestilles nogle store 

eksemplarer af kalenderen. Sommerfesten rykkes evt. til 10. juni og familiedagen slettes. 

Datoerne skal afgøres hurtigt, indenfor 3 uger. Jesper kontakter Kim og Frank, da 

musikken allerede er bestilt til den 27. maj. Klubaftener: 10. januar: Bådklargøring. 7. 

marts: Foredrag. 25. april: Sikkerhed  

3. Inventarlisten opdateres. Listerne sendes til Birgit inden næste møde. 

4. Genvalg/nyvalg til næste års generalforsamling blev drøftet. Ingen forslag til nyvalg  

endnu. 

 

8.  Bevillings- og beslutningssager  

           To stænger til mågeskræmmerne.  

           En bærbar computer til bladet, til In-design.  

 

9.  Status fra udvalgene 

Servicebåden Futte: – er taget op i dag. 

Sikkerhedsudvalget: -  

Hus- og pladsudvalget: - arbejdsdag på lørdag. 

Miljøudvalget: - der er lukket for vandet. Senest den 15. afsluttes de sidste ting. 

Festudvalget: - 

Havnekontoret: - Det går stille. Der er dog stadig nye indmeldinger. 

Redaktionsudvalget: - der er nu en ny mand med i redaktionen, Erik Svejgård. 

Brosamarbejdet: -  

Broudvalget: -  

 

10. Bordet rundt. 

 To stativer med skilt, piktogram og hundeposer skal opsættes. Jes sørger for det. 



 Der fiskes sommetider i marinaen. Det bør indskærpes for dem, der gør det, at det er 

ulovligt. Vi agter at henvende os til den lokale fiskeriforening. 

 Arbejdsgangen, når ting vedr. f.eks. klubhuset skal ordnes, er uklar. Fremover er 

arbejdsgangen, at havnefogeden henvender sig til det rette udvalg – og sender mail til 

udvalgsformanden, hvis det påkræves af hensyn til økonomien, med CC til 

bestyrelsesmedlemmerne. 

 

           Næste møde 6. december 2016 kl. 18.00 

           Lene står for forplejningen. 

 

 


