
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 7. november 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 

Henvendelse fra dansk retursystem ang. returpant.  Gives til Kim. 

Invitation fra FLID til efterårsseminar. Lene deltager. 

Indbydelse til fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere den 23/11 2017 kl.19.00. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Søndag den 22. oktober var der brosyn i systemet. Leo deltog.  

Brosamarbejds-mødet den 8. november, hvor SMK er vært, er kl.19.00 . Hans og Leo og  

evt Morten og/eller Birgit deltager. 

RB er vært for fællesmødet den 23. november. Leo og Morten deltager. 

 

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

bestyrelsens arbejde. 

Der har været en henvendelse fra en bådejer ang. overvintring. Bestyrelsen giver tilladelse i 

henhold til gældende regler og præciserer, at klubhuset ikke indgår i aftalen. 

Låsesystemet fungerer stadig ikke. Morten reklamerer overfor leverandøren. 

Der er kommet en henvendelse angående en ’ros- og ris aften’. Bestyrelsen påtænker at bruge 

en klubaften på emnet. 

 

5. Regnskabsgennemgang 

- Regnskabet drøftes næste gang.  

 

 

 



Tilstede fra kl. 19.00 desuden: Per Jensen (miljøudvalget), Jørn Jensen (’Futte’), Erik 

Svejgaard (redaktionsudvalget), Christian Laursen (Hus- og pladsudvalget, Else Jensen 

(malerudvalget) 

Afbud fra/fraværende: Flemming Sommer (sikkerhedsudvalget), Bjarne Knudsen 

(broudvalget), ), Kim Lindhart (festudvalget) 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

           Der var standerstrygning den 29. oktober. Der var 72 fremmødte. 

           Der er julehygge den 4. december. Festudvalget står for arrangementet. Else og Bjarne står  

           for pyntningen. Christian køber et juletræ. 

        

7. Månedens opgaver i november  

1. Der lukkes for el og vand på broerne samt slukkes for brolys. Redningskransene efterses. 

2. Årskalenderen blev færdiggjort: 

  Tirsdag den 9. januar: Klubaften. ’Ris og ros’ 

  Fredag den 26. januar: ’Gule ærter’  

  Tirsdag den 20.februar: Generalforsamling 

  Tirsdag den 6. marts: Klubaften. Bådklargøring. 

  Søndag den 25. marts: Standerhejsning  

  Tirsdag den 24. april: Klubaften. Om Silkeborgsøerne. 

  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  

 

3. Inventarlisterne skal opdateres og afleveres. 

4. Genvalg/nyvalg til næste års generalforsamling afklares. Forslag til nyvalg. 

               Hans Pedersen         bestyrelsesmedlem             genopstiller 

               Leo  Nielsen            bestyrelsesmedlem             genopstiller ikke 

               Jes Hovind              bestyrelsesmedlem              overvejer 

               Per Walter                bestyrelsessuppleant          genopstiller ikke     

               Birgit  Bak               bestyrelsesmedlem            genopstiller ikke  

                - men vil godt eventuelt fortsætte som regnskabsfører.  



 

                      

          Else Jensen                  malerudvalget                  genopstiller ikke 

          Lisbet Jakobsen           sekretær                           genopstiller ikke   

          Christian Laursen        hus- og pladsudvalget     genopstiller  

          Per Jensen                    miljøudvalget                  genopstiller    

          Christian Medom         redaktør for udvalget      genopstiller ikke 

          Erik opstiller                pt fungerende redaktør   opstiller   

          Jørn Jensen                  ’Futte’                              genopstiller 

          Kim Lindhart               festudvalget                     genopstiller   

          Flemming Sommer       sikkerhedsudvalget        genopstiller ikke 

          Bjarne Knudsen            broudvalget                    genopstiller 

         Kai Rasmussen              navigationsudvalget       genopstiller 

         Peter Andresen               revisor                            genopstiller 

         Jette Jensen                    revisor                            genopstiller 

         Conny Nielsen               revisor-suppleant            genopstiller 

  

8. Bevillings- og beslutningssager 

Ny tank til Futte blev bevilget. 

 

9. Status fra udvalgene 

Havnekontoret 

Det går stærkt på kontoret for tiden. Mange sælger og køber bådpladser pt.  

Sikkerhedsudvalget.  

- 

Miljøudvalget 

           Det går planmæssigt 

      

          Redaktionsudvalget 

          December-nummeret er stort set færdig. 

           

 

          Brosamarbejdet 

          Leo orienterede om det aktuelle arbejde i brosamarbejdet. 



          

          Skraldeudvalget.  

          Det går OK 

 

          Malerudvalget 

          - 

    

10. Bordet rundt 

Evt. videoovervågning? 

Mågeskræmmerne skal nedtages. 

 

11. Næste møde  

Tirsdag den 5. december kl.18.00 for bestyrelsen  

Alle bestyrelsesmedlemmer genlæser inden næste møde ’Regulativ for Ry Marina’ og 

’Havnereglement for Ry Marina’ grundigt, som forberedelse til en gennemgang.  

- så udvalgsformændene må gerne holde fri! 

 

Ref.  LJ 

 

       

 


