Referat af bestyrelsesmødet i RB den 7. februar 2017 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Jes Hovind, Birgit Bak (kasserer), Leo
Nielsen, Lene Winther (næstformand), Hans Pedersen (suppleant), Per Walter (suppleant).
Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.)

1. Godkendelse af det gl. referat


Årstallet skulle have været 2017 i stedet for 2016



Under punkt 10 i referatet stod: ’Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at nogle af
klubbens medlemmer drøfter, om det vil blive for dyrt at udvide klubhuset’.
Kommentar: Bestyrelsen er ikke bekendt med afvigelser fra estimatet, der blev
fremlagt på sidste generalforsamling.



Næste møde skulle være 7. feb 2017

2. Korrespondance
Indkaldelse til et kursus for havnepersonale i Vejle. Er dog passé nu.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
Den 18. januar kl.19.00 var der møde i ’Silkeborgsøernes brugere’. Jesper, Leo og Lene
deltog.
Der er generalforsamling den 22. februar i SSK. Lene og Leo deltager.
Der er generalforsamling den 10. marts i SMK. Leo og Per deltager.
SMK har inviteret RB og SSK til et møde ang. de nye regler for broernes anvendelse mandag
den 13.februar kl.19.00. Leo, Per og Jesper deltager.
Generalforsamling den 21. februar.:
- Bestyrelsen møder ind kl.18.00
- René tager sig af mikrofoner mm
- Regnskabet er godkendt af bestyrelse og revisorer
- Der er styr på stemmesedlerne m.m.

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde.
Ang. klubhuset: Der manglede energiplan, brandplan, UV beregning samt
luftkvalitetsanalyse. De er nu videresendt til kommunen.

5. Regnskabsgennemgang
Der har været møde med revisorerne, og regnskabet for 2016 og budgettet for 2017 er
godkendt af revisorerne og af bestyrelsen.

6. Bestyrelsen drøftede havnekontorets drift og ønsker og vil arbejde for en mere
administrativ profil.

Konstituerende møde: tirsdag den 28. februar 2017 kl. 18.00 for bestyrelsen og 20.00 for
udvalgsformændene. Lene står for forplejningen.

