
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 3. januar 2016 kl.18.00 

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

Winther (næstformand), Hans Pedersen (suppleant), Per Walter (suppleant). 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra: Leo Nielsen 

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen kommentarer 

2. Korrespondance 

Kun nogle reklamer 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Den 18. januar kl.19.00 er der møde i ’Silkeborgsøernes brugere’. Jesper, Leo og Lene 

deltager og evt. Jes. 

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

bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen drøftede at det er aktuelt at finde nye personer til bestyrelsen. 

5. Regnskabsgennemgang 

Regnskabet blev udleveret til bestyrelsesmedlemmerne. Gennemgås på et møde den 17. 

januar. 

 

            

 Fra kl.19.00 

            Til stede: Per Nielsen (miljøudvalget), Jørn Jensen (servicebåden ”Futte” – og 

            skraldeudvalget), Kim Lindhardt Andersen (fest- og aktivitetsudvalget), Bjarne Knudsen  

            (broudvalget), Else Jensen (malerudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), 

            Christian Laursen (hus- og pladsudvalget) 

            Afbud fra: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget) 

            

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

Der er klubaften den 10. januar: Emnet er ’bådklargøring’ 

Der er ’Gule ærter’ den 27. jan.. Indbydelser er udsendt på Facebook, på hjemmesiden og der 

er opslag på opslagstavlen. Prisen bliver 100 kr. inkl. en øl eller en vand. 



 

7. Månedens opgaver i januar 

1. Invitationer til generalforsamlingen er klar til at sendes til SMK og SSK. 

2. De sidste formands- og udvalgsberetninger blev ’efterlyst’  

3. Årsregnskaber for RB og RM vil blive gennemgået af bestyrelsen den 17. januar. 

4. Gaver til fratrædende bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd skal klargøres. Lene 

står for det. 

 

8.  Bevillings- og beslutningssager  

Kort til indkøb 

Et lille skrivebord til havnekontoret 

 

9.  Status fra udvalgene 

Servicebåden Futte: Futte er OK efter branden 

Sikkerhedsudvalget: - 

Hus- og pladsudvalget: det samme hold fortsætter næste år 

Miljøudvalget: - 

Festudvalget: det går fint. Har forberedt klubarrangement i januar og ’Gule ærter’. 

Havnekontoret: Der er stadig en del indmeldelser og udmeldelser. Der skal ryddes op på 

kontoret. Opkrævninger af de 100kr, der skal betales for at stå på ventelisten, bliver udsendt 

sammen med årsmærkaterne. 

Redaktionsudvalget: Kalenderen er i år lavet af et af vore medlemmer, og den er rigtig fin. 

Christian undersøger, hvorfor nogle medlemmer ikke modtager Ankr’et og hvorfor nogen 

modtager det, som ikke skal have det - vil kontakte postvæsenet. Afventer nye 

bådpladspriser. Forbeholder sig ret til at forkorte/redigere formands- og udvalgsberetninger. 

Brosamarbejdet:  

Broudvalget: arbejdet begynder på lørdag 

Malerudvalget: - 

 

 

 

10. Bordet rundt.  



- En opfordring til at stille op til bestyrelsen skrives på hjemmesiden. 

- Juletræspyntningen i år var ikke god nok. Der skal være bedre styr på det næste år. 

  Broholdet vil stå for opsætningen af træet fremover. Else står for pyntningen. Træet skal  

  være klar senest sidste fredag i november. 

- De store årskalendere vil fremover kunne købes. 

- Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at nogle af klubbens medlemmer drøfter, om det vil 

  blive for dyrt  at udvide klubhuset. 

           Næste møde 7. februar 2016 kl. 18.00 

           Lene står for forplejningen. 

 

 


