Referat af bestyrelsesmødet i RB den 14. marts 2017 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Morten Damholdt (næstformand), Jes
Hovind, Birgit Bak (kasserer), Leo Nielsen, Per Walter (suppleant).
Afbud fra Hans Pedersen (suppleant)
Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.)
1. Godkendelse af det gl. referat
Referatet af 28. februar blev gennemgået og småting blev rettet.
Referatet af generalforsamlingen den 21. februar. Gert Nøjsen (dirigent) vil gerne
underskrive referatet. Jesper tager kontakt til ham.

2. Korrespondance
Ikke noget nævneværdigt

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
Der har været generalforsamling i SSK. Der var debat om havnekontorets funktion. I den
forbindelse var der blevet udarbejdet en række slides, som vi her i RB kunne have glæde af at
se.
Der har også været generalforsamling i SMK. Leo refererede fra begge generalforsamlinger.
Da Jesper ikke kan deltage i standerhejsningen i år, er det Morten, der som næstformand
byder velkommen.

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde
Jesper har været kontaktet af SMK ang. regattaen. De spørger, om RB vil være med til at
bidrage økonomisk til et fyrværkeri ved ’De små fisk’. Det blev besluttet at sige ja til
forespørgslen.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra et medlem og vil mødes den tirsdag den 21. marts
kl.19.00 for at drøfte besvarelsen.

5. Regnskabsgennemgang
Udsat til næste gang.
----------------------------------------------------------------------------------------

Udvalgsformændene kom kl.19.00
Tilstede: Else Jakobsen, Bjarne Knudsen, Flemming Sommer, Per Jensen, Lene Winther,
Christian Medom, Christian Laursen.
Afbud fra Jørn Jensen, Kim Lindhardt

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Der var klubaften sidste tirsdag med foredrag om ’Naturen omkring søerne’. Meget
interessant foredragsholder, en rigtig god fortæller.
Der er standerhejsning den 26. marts kl.10.00.

7. Månedens opgaver
Bestyrelses- og udvalgslister skal rettes til. Lene tager sig af det.
Morten skal have en nøgle og en kode. Lene tager sig af det.
Brevene med årsmærkater er pakket og klar til udlevering til standerhejsningen.
Flag til klubstanderen er anskaffet fem år frem.
Morten snakker med Jørn angående forårets arbejde med Futte.
Jesper snakker med Kim ang. forårsrengøring af Skimminghus.
8. Bevillingssager- beslutningssager
Hjertestarteren bør hænges udenfor i et skab. Blev bevilget. Flemming går videre med
projektet.
Broholdet vil gerne have en ny skruemaskine.
En del arbejdsredskaber og et par kabelruller er forsvundet på det sidste. De skal fremover
opbevares i et aflåst skab. Bjarne køber en hængelås.
Der skal olie og brændstof til plæneklipperen. Kummerne skal plantes til.

9. Status fra udvalgene
Sikkerhedsudvalget:


Redningskransene vil blive vasket i weekenden.

Havnekontoret:


Indkaldelse til generalforsamling i FLID



Kortautomaten er opdateret



Ansøgning om det årlige sponsorat til Gl.Turisten.



Lene har haft et møde med en repræsentant, der står for aktiviteterne til ’Outdoor
festivalen’ i pinsen. Der vil være op til 100 forskellige aktiviteter.



Standerhejsningen er den 26. marts. Det skal annonceres på Facebook og på
hjemmesiden. Christian Medom sørger for det. Kvartalsprogrammet havde en
trykfejl.

Hus- og pladsudvalget:


Der er styr på det

Sikkerhedsudvalget:


Der er styr på det

Redaktionsudvalget:


Christian har ajourført distributionslisterne til Ank’ret

Brosamarbejdet.
 Der har været et par ekstraordinære møder, bl.a. ang. de nye skilte, der skal hænges
op. Grenene ved broerne skal beskæres. Sø-lygterne skal sættes op. Brobyggeren har
været sygemeldt et part måneder, så der kan forekomme nogle forsinkelser.
10. Bordet rundt


Der var en drøftelse af elforsyningen ude på oplægspladsen. Vil det være en idé at
opsætte betalingsstandere? Og hvem skal i givet fald stå for opsætningen?



Vi har en aftale med Haarbyslagteren ang. maden til bestyrelsesmøderne. Men hvis
man har lyst til at stå for forplejningen, er man velkommen til det, men skal i givet
fald give besked til Haarbyslagteren. Det skal besluttes på det forudgående
bestyrelsesmøde.



Mobile Pay er bestilt.



Vores alkoholbevilling skal fornyes. Jesper står for det.



Koden (til låsene i Skimminghus) skal laves om. Lene klarer det.



WIFI i havneområdet: RyMarina kode: Skimminghus2017

11. Næste møde
- er tirsdag den 4. april, kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd.
Jes står for forplejningen.

Ref LJ

