
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 2. maj 2017 kl.18.00 

Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Morten Damholdt (næstformand), Birgit Bak 

(kasserer), Leo Nielsen, Per Walter (suppleant), Hans Pedersen (suppleant), Lene Winther 

(havnekontoret) 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra Jes Hovind 

 

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen rettelser til det seneste referat  

2. Korrespondance 

Katalog fra ’Danske havne’ 

Tilbud fra JVM bogbinderi angående distribution af bladet. Christian Medom undersøger 

mulighederne og vender tilbage til bestyrelsen desangående. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Møde med bestyrelsen den 9. maj, både med de nye medlemmer (kl. 18.00) og for alle (kl. 

19.30) 

Onsdag den 10. maj kl.18.00 er der møde i Silkeborg Motorbådsklub ang. brosamarbejdet. 

Per og Leo og Morten deltager. 

Der er møde i partnerskabs-projektet torsdag den 4. maj på Silkeborg Kommune. Hans og 

Leo deltager. 

Der laves et opslag angående mødet 9. maj og information om mødet sendes til de 

medlemmer, hvis mail-adresser vi har. Informationen lægges desuden på facebook og sættes 

under ’Aktuelt’ på hjemmesiden. 

 

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

bestyrelsens arbejde. 

- 

5. Regnskabsgennemgang 

- 

 

 



Udvalgsformændene kom kl.19.00 

Tilstede: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Per Jensen (miljøudvalget), Frank 

Jakobsen (for 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 

Klubaftenen om sikkerhed den 25. april burde ikke have været aflyst. Der bør en anden gang 

arbejdes noget mere for at finde et substitut. 

Festudvalget udsender indbydelser i næste uge til sommerfesten. 

 

7. Månedens opgaver i maj 

1. Sprøjtning mod edderkopper: Christian bestiller Mortalin til Skimminghus og Lene 

bestiller sprøjtemiddel til el-standerne (til miljøudvalget) 

2. Jesper tager kontakt til Kai ang.vinterens kurser  

 

8. Bevillingssager- beslutningssager 

Opvaskemaskine-sæbe 

Christian opsætter standere til hundeposer. 

 

9. Status fra udvalgene 

Havnekontoret 

Der har været mange nye indmeldelser og der er ikke flere ledige bådpladser.  

Pælene ved bro F er gamle og skæve, men det er en kompliceret opgave at rette dem op. Kim 

kontakter dykkere og forespørger, om de kan hjælpe med at fjerne dem. Morten tager initiativ 

til at komme videre med arbejdet.  

Arrangøren af Outdoor-arrangementet har tilbudt at vores medlemmer kan få 25%s rabat på 

armbånd til aktiviteterne. Hun udsender yderligere informationer senere.  

Lene har på mandag et møde med Kaspar ang. det kommende briksystem til dørene.      

 

Hus- og pladsudvalget 

Søger en ekstra mand 



 

Sikkerhedsudvalget 

Kaspar sætter boksen til hjertestarteren op på mandag. 

Sikkerhedsrepræsentanten har set en del både i marinaen uden fendere!  

 

Redaktionsudvalget 

Eriks Sveigaards kone har tilbudt at læse korrektur på bladet. Der er planlagt en ekskursion 

for medlemmerne af udvalget den 18.maj 

            

           Brosamarbejdet 

           Brobyggeren har været sygdomsramt, så renovering af broerne er forsinket i år og derfor   

           bliver også opsætningen af nogle af de nye skilte forsinket. 

   

           Festudvalget  

           - 

            

          Skraldeudvalget 

          Der er blevet savet grene ned ude i engen. 

          Der er igen problemer med motoren i Futte. Den er for nylig renoveret for et større  

          beløb. Morten og Leo følger op.. 

           

           Miljøudvalget 

            - 

 

10. Bordet rundt 

’Mågeøen’ uden for Kaninøen er ’forsvundet’. Skal den evt. afmærkes, så man ikke sejler 

på? Morten undersøger, hvor man kan få et grønt sømærke, som kan sættes op. 

Gl. Turisten kan evt. bruges til en tur med nye medlemmer. Lene tager kontakt i den 

kommende uge. 

Flemming har lavet en opdatering af beredskabsplanen. 

Der er styr på havnekontoret og Birgit får de relevante informationer. 

 

11. Næste møde  

- er tirsdag den 6. juni kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd. 

Ref.  LJ 


