Referat af bestyrelsesmødet i RB den 3. oktober 2017 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Morten Damholdt (formand), Birgit Bak (kasserer), Hans Pedersen
(næstformand), Leo Nielsen, Jes Hovind, Per Walter (suppleant), Lene Winther (havnekontoret)
Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.)

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

2. Korrespondance
- En masse reklamer + et brev fra FLID ang. forsikring.
- Henvendelse fra kommunen ang. manglende ansøgning om spiritusbevilling. Det må dog
være en misforståelse. En sådan er afsendt, så det er i orden.
- Hygiejnebeviset skal også opdateres. Opgaven gives videre til Kim.
- Nye regler ang. handel med værdipapirer. Er ikke aktuel for RB.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
- Søndag den 22. oktober er der brosyn i systemet kl.10.00. Hans og Leo deltager.
- Den 9. november er der Brosamarbejds-møde. SMK er værter.
- Fællesmøde med Silkeborgøernes brugere. RB er vært. Det bliver torsdag den 23.
november.

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde.
Der har været problemer med bådejere, der ikke fjerner deres ureglementeret placerede både,
både i vandet og ude på Skimminghøj-pladsen. Det vil ødelægge vores omdømme, hvis der
ikke tages hånd om den slags problemer. Der skal være konsekvenser for medlemmer der
ikke overholder reglerne.
Apropos mandemad og lignende klubarrangementer: Beslutninger angående aflysning skal
foretages af bestyrelsen.
Der var en drøftelse af, hvem der skal have adgang (brikker) til hvilke rum. Bestyrelsen får
adgang til alle rum og udvalgsformændene til relevante rum.

5. Regnskabsgennemgang
- Regnskabet blev drøftet.

Tilstede fra kl. 19.20 desuden: Flemming Sommer, Bjarne Knudsen, Per Jensen, Jørn Jensen,
Erik Svejgaard (redaktionsudvalget)
Afbud fra: Christian Lausen (Hus- og pladsudvalget), Kim Lindhart (festudvalget),

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Der var ’Tour de legedag’ lørdag den 9/9. Det var et godt arrangement.
Der er standerstrygning den 29. oktober. Festudvalget står for forplejningen.

7. Månedens opgaver i oktober
Årskalenderen
- Tirsdag den 9. januar: klubaften
- Fredag den 26. januar: ’Gule ærter’
- Tirsdag den 20.februar: generalforsamling
- Tirsdag den 6. marts: klubaften
- Søndag den 5. marts: standerhejsning
- Tirsdag den 24. april: klubaften
- Tirsdag den 8. maj: møde med bestyrelsen
- Lørdag den 2. juni: sommerfest
- Mandag den 3. september: vinterens kurser
- Lørdag den 8. september: ’Tour de legedag’
- Lørdag den 6. oktober: pigemad
- Søndag den 28. oktober: standerstrygning
- Mandag den 3. december: julehygge
Alle bestyrelsesmedlemmer gennemlæser inden næste møde ’Regulativ for Ry Marina’ og
’Havnereglement for Ry Marina’ grundigt, som forberedelse til en gennemgang. Se bl.a. pkt.
4 i referatet fra september.

8. Bevillings- og beslutningssager
9. Status fra udvalgene
Havnekontoret
Det går godt.
Der bliver ophængt en liste med navne på medlemmer, der gerne vil have plads på
Skimminghøj.
Har i dag fået brikker til det nye låsesystem. Nøglerne skal afleveres.
Sikkerhedsudvalget.
Redningskransene vil blive udskiftet (nye fås fra Trygfonden)
Miljøudvalget
Pumpen til toiletsuget er blevet repareret
Redaktionsudvalget
December-nummeret er planlagt. Erik tilbyder at lave nye portrætter til side 2 i bladet, så de
alle har den samme baggrund.
Brosamarbejdet
Der er brosyn den 22. oktober
Skraldeudvalget.
Det har kørt godt i sommer.
Det vil være en fordel at få Futte til at stå på Kielsgaardsvej i vinter

10. Bordet rundt
Den utætte vandslange er ordnet.
Ønsker om nye pæle til sø-lygterne ude i systemet.
11. Næste møde
- er tirsdag den 7. november kl.18.00 for bestyrelsen og kl. 19.00 for udvalgsformænd.
Afbud fra Birgit Bak
Ref. LJ

