Referat af bestyrelsesmødet i RB den 8. aug. 2017 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Jesper Madsen (formand), Morten Damholdt (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Leo Nielsen, Jes Hovind, Per Walter (suppleant)
Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.)
Afbud fra: Hans Pedersen (suppleant), Lene Winther (havnekontoret)

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

2. Korrespondance
- Mail fra et medlem, der tilbyder kursus i førstehjælp, inkl. brug af hjertestarter. Det tilbud
vil bestyrelsen gerne tage imod. Muligvis på en af efterårets klubaftener.
- Henvendelse fra Gudenåkomiteen om, hvad de har gjort og påtænker at gøre mht.
sejladskontrol. Vil blive hængt op på opslagstavlen. Bestyrelsen opfordrer alle til at se på
Gudenå-komiteens hjemmeside.
- Fra ’Boatflex’ – om øget aktivitet i havne.
- Nyt fra FLID: Ny aftale med kystdirektoratet ang. havne-ændringer. Ikke aktuelt for RB.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
- Der var et partnerskabsmøde torsdag den 26. juni om indretningen af Skimminghøj. Leo
havde deltaget og han refererede fra mødet. Der vil blive arbejdet videre med planerne.
- Jesper var til møde den 1. august i SMK ang. regattaen. Der vil være fyrværkeri ude
ved ’De små fisk’, og der vil komme til at ske mange ting i å-systemet og inde i selve
havnen. Vi vil få en stak brochurer til omdeling.
- Jesper kontakter Kai angående aftenen i september med ’Vinterens kurser’

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde.
- Der er slået tre nye pæle ude ved bro F, af ekstern arbejdskraft.
- Det blev drøftet, om vi kan få lavet en ordning hos BEAS, så folk kan få penge retur på
deres dankort (depositum og forbrug). Birgit kontakter BEAS.

- Der bliver stadig arbejdet på at få det nye nøglesystem til at fungere.
- Der er blevet opsat en ny varmtvandsbeholder.

5. Regnskabsgennemgang
- Kassereren har fået en ny computer. Regnskabet er ved at blive færdiggjort.
- Har fået brev ang. alkohol bevillingen.
- SKAT skal bruge BBR-oplysninger om klubhuset og servicebygningen, bl.a.om den
korrekte placering.
- bestyrelsen arbejder videre på at få mobile pay.

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

Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Sommerfesten gik godt. 75 deltog. God mad, godt koncept (’grisefest’), god stemning.
Stor ros til arrangørerne.
’Tour de legedag’ lørdag den 9/9. Jesper tager kontakt til Ib (en af arrangørerne).
’Mandemad’ 7. okt.. Planlægningen er i gang.

6. Månedens opgaver i august
Efterårets opgaver til bestyrelse og udvalg blev aftalt.

7. Bevillings- og beslutningssager
-

8. Status fra udvalgene
Havnekontoret
Hus- og pladsudvalget
Sikkerhedsudvalget
- intet at bemærke

Redaktionsudvalget
- Christian Medom har overdraget redaktørjobbet til Erik. Arbejdet med næste nummer af
Ankr’et er godt i gang.
Brosamarbejdet
(se under Skraldeudvalget)
Festudvalget
Skraldeudvalget/’Futte’
Sø-lygterne ved Alø og i Rosvig skal sættes bedre fast.
De nye skilte er nu opsat på de fleste af broerne. Der mangler stadig aftaler ang. nogle af
broerne. ’Futte’ sejler ud en af de nærmeste dage, så nogle af de sidste skilte kan blive sat op.
Leo tilbød at hjælpe.
Skraldeindsamlingen går godt.
Miljøudvalget
- det går stille og roligt
Malerudvalget
9. Bordet rundt
- Et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev aftalt for at fastlægge retningslinjer for det nye
nøglesystem: den 22. august. klokken 18.00.
- Redningsstanderne trænger til rengøring.
- Måske vil det være en god idé at få en beskrivelse af hvad ansvarsforsikringen dækker og
hvor.
10. Næste møde er tirsdag den 5.september kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for
udvalgsformænd.

Ref. LJ

