Referat af bestyrelsesmødet i RB den 6. juni 2017 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Morten Damholdt (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Leo Nielsen, Per Walter (suppleant), Lene Winther (havnekontoret)
Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.)
Afbud fra Jes Hovind, Hans Pedersen (suppleant)

1. Godkendelse af det gl. referat
Ingen rettelser til det seneste referat

2. Korrespondance


Forespørgsel fra ’Gl. Turisten’ om om vi vil overveje sponsorat. Det er vedtaget og
Birgit sender pengene.



Blad fra FLID.



En henvendelse fra et medlem, der ikke brugt sin plads i flere år og ikke har
ibrugtaget sin plads inden fristen udløb den 1. juni, med et ønske om at få en
bådplads. Ønsket kan ikke imødekommes, da der pt ingen ledig plads er. Medlemmet
får en plads, når det er muligt.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
Evaluering af mødet den 9. maj: punktet blev flyttet til den del af mødet, hvor
udvalgsformændene er med.

Onsdag den 10. maj kl.18.00 var der et ekstra møde i Silkeborg Motorbådsklub ang.
brosamarbejdet. Per og Leo og Morten deltog. Man fik enderne til at nå sammen.

Der var et møde i partnerskabs-projektet torsdag den 4. maj på Silkeborg Kommune. Hans og
Leo deltog. Partnerskabet hedder ’Friluftsliv på og ved søerne i Søhøjlandet”. Mødet var et
afsluttende møde og de private aktører havde leveret det, de havde lovet. Kommunerne
mangler stadigvæk at opfylde deres del. Projektet lægges nu over til Gudenåkomiteen.

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde.
- Der er stadig problemer med pælene ved Bro F. Det er meget tidskrævende at lave dem.
Bestyrelsen har besluttet at hyre ekstern hjælp.

5. Regnskabsgennemgang
- kassererens computeren er gået død.

Udvalgsformændene kom kl.19.00
Tilstede: Per Jensen (miljøudvalget), Christian Medom, redaktionsudvalget), Christian
Laursen (hus-og pladsudvalget), Jørn Jensen (’Futte’), Else Jensen (malerudvalget).
Afbud fra: Bjarne Knudsen (broudvalget), Kim Lindhardt (festudvalget), Flemming Sommer
(sikkerhedsudvalget)

Ekstraordinært punkt: (flyttet fra punkt tre).
Evaluering af mødet den 9. maj: Leo orienterede yderligere om marinaens historie og om
samarbejdet med kommunen. Han var desuden inde på den ideologiske konflikt, der er
angående bådpladserne ved broerne (om de skal tilpasses medlemmernes ønsker om større
både eller om de nuværende størrelser skal bevares som de er).
Tilbagemeldingerne efter medlemsmødet har været meget positive. Medlemmerne har givet
udtryk for, at mange spørgsmål blev besvaret.

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Der er sommerfest nu på lørdag. Forberedelserne er godt i gang.

7. Månedens opgaver i juni/juli
Der er styr på sommerens vagtplan for havnekontoret.
8. Bevillingssager- beslutningssager
En bærbar computer til havnekontoret. Bevilget.
Kassererens computer skal undersøges.

9. Status fra udvalgene
Havnekontoret
Det går godt på havnekontoret.

Hus- og pladsudvalget
Hundeposer og skilte er sat op. Der er sprøjtet for insekter. Der er arbejdsaften på torsdag
Der er en ny mand med i udvalget.

Sikkerhedsudvalget
Redaktionsudvalget
- Christian har modtaget et brev angående et anker, som klubben kunne købe, hvilket
klubben takker nej til.
- Der har været et ’sejlende seminar’ for udvalget. Det var meget givende.
- Christian Medom har solgt sin båd og ønsker at udtræde af redaktionen ved næste
generalforsamling. Også Frank ønsker at stoppe som medlem af redaktionen og som
webmaster. Der er allerede klubmedlemmer, der er indstillet på at løfte arven.
Brosamarbejdet
- Kim har meddelt, at han er ved at være færdig med broerne.
- De grønne skilte skal hurtigst muligt sættes op.
Festudvalget
Skraldeudvalget
- det kører godt
Miljøudvalget
- det går stille og roligt
Malerudvalget
- det går fint
10. Bordet rundt
- Problemet med påsejlinger ude ved mågeøen er der stadigvæk. Der skal opsættes en
isoleret fare-afmærkning på øen. Lene køber en og Jørn og Morten sætter den op.

- Et medlem har haft problemer med brug af sit bom-kort. Det kan evt. skyldes, at et bomkort kun gælder for det år, hvor det er købt. Et andet medlem var ude for, at bommen gik ned
to gange, mens vedkommende var ved at sætte sin båd i. Det kan evt. have noget at gøre
med trailerens frihøjde.
- Bestyrelsen er blevet inviteret til en præsentation af Partnerskabs-projektet om udnyttelsen
af Skimminghøj’, sidste i juni. Bestyrelsen vil være repræsenteret.
11. Næste møde
- er tirsdag den 8. august kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd.
Ref. LJ

