
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 5. sep. 2017 kl.18.00 

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

Nielsen, Per Walter (suppleant), Hans Pedersen (suppleant), Lene Winther (havnekontoret) 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra: Jes Hovind, Birgit Bak (kasserer) 

 

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen rettelser til det seneste referat  

 

2. Korrespondance 

           - Tilbud om foredrag fra HF Industri og Marine om forårsklargøring af både. 

           - Henvendelse ang. Vild-med-Vand.  

           - FLID: tilbud om seminar om havneledelse. 

           - Information fra Skanderborg kommune: der er mange både i sø-systemet, der ikke er  

             registrerede. Der vil af kommunen blive iværksat en bådnummerkontrol. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

  

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

bestyrelsens arbejde. 

Der har igen været problemer med brug af bommen og kortautomaten. Lene udfærdiger en 

beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på, inden man bruger bommen/inden man 

ringer efter hjælp. Beskrivelsen sættes op ved bommen og lægges ud på facebook.  

 

Det er blevet undersøgt, om automaten kunne ændres til at tilbagebetale penge for nøglekort, 

men det er ikke muligt. Det vil kræve en anden automat.  

 

Der har været en del henvendelser angående fastmonteringer på broerne. Det er ikke tilladt at 

fastmontere noget, men man må gerne hænge en stige ned fra broen. Den skal kunne tages af 

og skal fjernes hvert efterår sammen med fortøjningerne. Den aktuelle beskrivelse i 

Havnereglementet vil blive behandlet i bestyrelsen og et eventuelt ændringsforslag fremlagt 

på næste generalforsamling. 



 

 

5. Regnskabsgennemgang 

- Kassereren havde meldt afbud, men havde fremsendt regnskabet 

- Indtægten fra havnelejen er steget markant 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

           Der er ’Tour de legedag’ lørdag den 9/9.  

 

7. Månedens opgaver i september 

Havnens faciliteter og vinterens reparationsarbejder blev drøftet: 

Der skal i år skrives en liste over, hvad der skal laves af broholdet i løbet af vinteren. 

Alle automaterne på broerne skal ’tømmes’.  

Skimminghøj-pladsen er pt misligholdt.  

- Træer og buske skal beskæres. Morten kontakter kommunen, da de har materiel til det. 

- Rækværket skal renoveres. Hus- og pladsudvalget? 

- Nyt ral på. Hus- og pladsudvalget? 

       

8. Bevillings- og beslutningssager 

Vi har fået en trådløs dankort-terminal på kontoret. 

 

9. Status fra udvalgene 

Havnekontoret 

- Rigtig mange køber og sælger både for tiden. 

- Medlemmerne skal skrives op på en liste, hvis deres båd skal stilles op ude på    

  Skimminghøj.  

- Hovedvandslangen på en af broerne er blevet utæt. Lene ringer til en smed i morgen. 

- Der er kommet ny kode på alarmen. 

- Det nye nøglesystem er tæt ved at være færdig. Bestyrelsen laver en liste over hvem der  

  skal have brikker. 

 

 

10. Bordet rundt 

De sidste broskilte er sat op.  



Jesper ønsker at trække sig fra bestyrelsen fra dags dato. Det betyder, at Morten fremover er 

konstitueret formand og at Hans er konstitueret næstformand.  

 

11. Næste møde  

- er tirsdag den 3.oktober kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd. 

Ref.  LJ 

 


