
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 4. april 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 

Referaterne af 14. og 21. marts blev godkendt. 

 

2. Korrespondance 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

 

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

bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsens besvarelse af det indkomne brev blev drøftet, og besvarelsen vil blive sendt til 

afsenderen. Dialogen fortsættes på det kommende medlemsmøde: Det blev besluttet, at status 

og plan for det planlagte byggeri bliver taget op på det kommende møde den 9.maj ’møde 

med bestyrelsen’. Der vil desuden blive orienteret om klubbens struktur og ejerforhold. Er 

det ved at være tid til at justere klubbens vedtægter/regulativ? Det vil være muligt for de 

fremmødte at komme med forslag til ændringer, dels på mødet, dels efterfølgende.  

 

Jesper og Leo laver dagsordenen til mødet. 

 

De nye medlemmer inviteres til et møde samme dag kl.18.00-19.30 hvor de introduceres til 

klubben og klubbens faciliteter.  

 

Der har været nogle få henvendelser og der er indkommet en konkret ansøgning til stillingen 

som havnefoged  (fra Lene Winther). Lene Winter er accepteret og dermed ansat af 

bestyrelsen. 

 



Der bør fremover udarbejdes en opdateret arbejdsbeskrivelse/manual af havnefogedens 

opgaver. 

 

5. Regnskabsgennemgang 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

Udvalgsformændene kom kl.19.00 

Tilstede: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Per Jensen (miljøudvalget), Lene Winther 

(havnekontoret), Christian Medom (redaktionsudvalget), Christian Laursen (hus-og 

pladsudvalget), Jørn Jensen (’Futte’), Kim Lindhardt (festudvalget). 

Afbud fra Bjarne Knudsen (broudvalget) 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

Der var standerhejsning den 26. marts kl.10.00, og det gik rigtig fint. 

Den 25. april er der klubmøde ang. sikkerhed. Tre personer vil lave oplæg. Flemming 

Sommer om sikkerhed i marinaen, en brandmand om brandslukning, Navi Kai angående 

sikkerhed til søs.  

Grillen vil blive tændt. 

 

7. Månedens opgaver i april 

1. Det er åbnet for vand og el på pladser og broer. Brolyset er blevet tændt. Vandledning på 

broerne er trykprøvet. Der er sprøjtet mod alger på broerne. 

2. Lene udarbejder invitationer til sommerfesten til hjælperne. Udvalgsformændene skal 

aflevere listerne over hjælpere 

3. Søbredden er oprenset. 

 

 

 

8. Bevillingssager- beslutningssager 

Rullegardiner til havnekontoret. Bevilget 

Et nummersystem til havnekontoret. Bevilget. 

Plastikkasser til værkstedet til småting. Bevilget 



Nye træer skal plantes i stedet for de gamle, der blev fældet. De skal være tre meter høje, så 

det er vanskeligt at finde nogle nu, men når det er muligt, skal de indkøbes. Leo følger op. 

 

Støjplader til Futte. Bevilget. 

 

 

 

 

9. Status fra udvalgene 

Havnekontoret:  

Der har været ti nye indmeldelser. 

Hus- og pladsudvalget:  

Der er arbejdsaften den 19. april. 

Sikkerhedsudvalget:   

Skal først til at begynde arbejdet 

Redaktionsudvalget:  

Har planer om et sejlende seminar.  Ankr’et er en uge forsinket. 

           Brosamarbejdet.  

           Der har været et positivt møde med naturstyrelsen, og vi har fået bekræftet aftalerne om  

           broerne og bord- og bænksættene. Der kommer et nyt bord- og bænksæt ved bro 7. 

         

           Festudvalget  

           Holder snart deres årlige møde 

 

          Skraldeudvalget 

          Futte er renoveret og er nu i vandet og er klar til forårets arbejde 

 

         Miljøudvalget 

         Der er indkøbt to nye måge-skræmmere og den ene er sat op. 

 

10. Bordet rundt 

Reglen er, at bådene skal holde sig inden for pælene. Et aktuelt problem løses i første 

omgang med en om-rokering af både. Der arbejdes senere på en løsning med at tilpasse 

pælene. 

Gl. Turisten kan evt. bruges til en tur  med nye  medlemmer. Der arbejdes videre med sagen. 

            Der er ny lås på værktøjsskabet og der er udleveret tre nøgler. 



 

 

 

11. Næste møde  

- er tirsdag den 2.maj, kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd. 

 

Ref.  LJ 

 


