
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 3-9-13 kl.18.00 

 
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak 

(kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Jan Ustrup 

(suppleant). 

Lisbet Jakobsen (sekretær) 

Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Lene Winther (festudvalget), Jørgen Laursen (hus- og 

pladsudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget), 

 

Fraværende: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt 

 

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat: 

 Inventarfortegnelsen.  

De sidste lister sendes til Birgit. Der mangler stadig et par stykker. 

 Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt.  

Udskudt. 

 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor? 

Kurt og Birgit laver lister over de opgaver de udfører ifm. regnskab 

 Fart-dæmpningen 

Udskudt. 

 Renovering af P-pladsen.  

Blev drøftet igen. Tages op næste gang. 

 Havneregulativet  

Fremlægges af Flemming næste gang 

 Skilt til mastekranen. 

 Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj. 

Jes arbejder videre med sagen. 

 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind? - en opgave for Birgit. 

 Bestyrelsen arbejder på brev til kommunen vedr. forlængelse af vores 

lejekontrakt for jordområderne ved klubhuset.  

 Maling af billetlugen og servicebygningen. Jan og Jørgen er tovholdere. 

 Rambukken skal renoveres. Sten sørger for det bliver gjort. 

 Alt materiel skal efterses for vinteropbevaring. Per og Jørgen. 

 Broerne i marinaen skal efterses. Der blev aftalt ’havne-rundfart’ (broeftersyn) 

den 16. september kl.16.00. Sten er tovholder. 

 Edderkopperne skal spray’es. Jes køber spray. 

 Udvalgenes arbejdsopgaver. 



 

 

Der var igen ros fra formanden til udvalgene. Han gjorde opmærksom på, at vi 

går et travlt efterår i møde, der er mange arbejdsopgaver, der venter.  

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.  

.Invitation til ’StoreGudenådag’ den 17. august. 

Nyhedsbrev fra FLID 

Godt blad fra Tursejleren. 

  

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Leo har deltaget i møde hos ’Blå Sti’. Fortalte bl.a. om planerne om, at der skal etableres sti 

lang Gudenåen fra Tørring til Randers. 

 

      4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

           Musik på havnen. Gik som det plejer, men en del af musikerne var ramt af sygdom. Rimelig   

           opbakning, bedre end sidste år.  Ca. 50 deltagere. De sidste 10 tilmeldte sig faktisk for   

           sent, så der var liiige mad nok, men heller ikke mere. Godt med flaskeøl i stedet for    

           fadøls-anlæg – enklere og billigere. 

                

           ’Pigemad’. Temaet i år bliver ’Høstfest’. Tilmeldingsliste er ophængt og tilmelding er mulig    

            på nettet. Planlægningen er i fuld gang. 

 

           Mandag aften den 2/9 var der møde med orientering om ’vinterens kurser’ Der kom én 

           potentiel deltager.   

           Er der blevet gjort godt nok opmærksomt på arrangementet? Det blev besluttet, at hvis Kaj   

           er  interesseret i at have et navigationshold, kan vi nu benytte os af det nye 

           medlemssystem og sende lidt info ud til alle, hvis mail-adresser vi har. Kurt og Jesper  

           arbejder på det. Jes spørger Kaj. Hvis der laves et oplæg/info sendes det også til Christian   

           Medom. 

           

       5. Regnskabet 

           - blev gennemgået og godkendt. 

           Skal vi evt. købe et nyt Garantbevis og flytte pengene til en anden bank? Birgit ser på det.  

 

6. Månedens opgaver 

    - 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

    Maling (Jan og Jørgen) 

    Ny ordning i bruserummet? Der har været problemer hele sommeren med boksen til   

    5’ere/varmt vand. Det blev besluttet at den blot skal fjernes helt, og et armatur, hvor man skal   

     trykke for at få vandet til at løbe, skal sættes på. Lene er tovholder. Vi skal i øvrigt i    

     fremtiden se på, hvordan toilet- og badeforholdene kan gøre mere up-to-date.  



 

 

 

8.  Status fra udvalgene. 

     Broudvalget                  Reolerne er lavet. Lågerne laves her i efteråret. 

            

           Festudvalget                  Det går fint. 

           

     Brosamarbejdet             Der er brosyn søndag den 6. oktober kl.10.00 

     

     Sikkerhedsudvalget       (fraværende) 

   

           Hus- og pladsudvalget   Det går fint 

 

     Skraldeudvalget             Det går fint 

 

     Miljøudvalget                 Det går fint 

 

      Redaktionsudvalget.      Der er som sædvanligt rigeligt stof.  

                                            ’Brugerpanelet’ er på plads. De bliver bedt om at give respons på        

                                             deres læsning af bladet. 

                                             Nyt tiltag: serie, hvor man kan lære lidt om hvad man kan  

                                                   se og opleve, når man sejler rundt i området og går lidt ind i landet. 

9.  Bordet rundt 

 

     Der ligger affald ved et par af broerne i området, på steder, hvor der ikke er affaldssække.    

     Brosamarbejdet ser på det. 

   

     Lokums-sugeren slukkes og tændes helt inde ved huset, og man skal gå frem og tilbage flere   

     gange. Fjernbetjeningen duer ikke. Kurt taler med Casper om en ordning. 

    

    ’Lars’ har været og sprøjte mod edderkopper – men hvem har kontaktet ham og bedt 

     ham gøre det? Der er nu hvide skjolder flere steder på huset. Jørgen kontakter ham.  

 

     Hvem/hvor mange har login til hjemmesiden? Og bliver de slettet, når de udmeldes?  

           Christian finder ud af det for Kurt. 

 

     Postvæsenet har en postliste, men der er mange ændringer, og det koster at få lavet   

     ændringer. Kurt kontakter postvæsenet for at høre om en eventuel bedre ordning. 

 

    Hvordan gik det med kontrollen af el-målerne? Én virkede ikke. Der er muligvis også   

    problemer med nogle af urene. Casper er på opgaven. Jes følger op på uregelmæssighederne i  

    systemet. 

 



 

 

    

 

    

 

          Næste møde  

         –  tirsdag den 1. oktober kl.18.00.  

         Flemming står for forplejningen.      

 

 

NB 

Man skal huske at framelde sig, hvis man ikke kan deltage i bestyrelsesmøderne, og ved akut afbud 

skal man kontakte den, der står for forplejningen. 

 

 

 

Ref.  LJ  


