
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 4-6-13 kl.18.00 

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

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

(suppleant). 

Fra udvalgene: Sten Thorsager (broudvalget), Per Nielsen (miljøudvalget), Christian Medom 

(redaktionsudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Jane Andersen (festudvalget), 

Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget), Lene Winther (festudvalget), 

 Desuden: (Lisbet Jakobsen (sekretær) 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt 

 

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat: 

 Dåser bør ikke kastes i affaldssækken i køkkenet.  

Lene sætter et skilt op. 

 Inventarfortegnelsen.  

De sidste lister sendes til Birgit.  

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

Udskudt til efter sommerferien 

 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor? 

       Udskudt til efter sommerferien 

 Fart-dæmpningen 

Udskudt til efter sommerferien 

 Renovering af P-pladsen.  

Udskudt til efter sommerferien 

 Havneregulativet  

Udskudt til efter sommerferien 

 Kortlæser/abonnement hos Boxer 

Kurt og Birgit tager sig af opgaven. 

 Sø-fyrene  

Jørgen finder et rør til det sidste sø-fyr. 

 Nyhedsbreve til alle med mail-adresser 

Hvis systemet bliver opdateret og konverteret, vil det kunne lade sig gøre at 

udsende nyhedsbreve ud til alle interesserede. Vi har fået et tilbud fra Winkas. 

Systemet vil fungere online.  

Det blev vedtaget at acceptere tilbuddet. 

 Ny pumpe 

Den fungerer ikke optimalt. Sten køber en ny. 



 

 

 Telefonnumre på vognmænd, der kan kontaktes i forbindelse med transport af 

både, sættes i vinduet (Flemming) 

 Skilt til mastekranen. 

Flemming havde udarbejdet et forslag. Ordlyden blev justeret lidt.  

 Låsene på værkstedsbygningen er ved at være ordnet. 

 Hullet i asfalten er repareret. 

 Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj. 

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

 Striber på asfalten ved affaldscontainerne. 

Ideen er droppet. Containeren flyttes i stedet et stykke frem. 

          

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.  

Ingen væsentlig korrespondance. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Torsdag aften den 6. juni kl.16.00 er der et møde med Lars Møller og Kirsten Secher 

(repræsentanter fra kommunen) ang. forlængelse af vores lejekontrakt for jordområderne 

ved klubhuset. De fra bestyrelsen der kan, deltager.  

 

      4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

          Mandag den 13. maj kl.19.00 var der møde med bestyrelsen for nye medlemmer. Oplæggene  

          og rundvisningen gik fint.  

 

          Sommerfesten 

          Festen var en stor succes. Stor ros til arrangørerne. Alt klappede perfekt, både ’Ib’ (den  

          helstegte pattegris) og alt det andet smagte godt. 

 

 Familiedagen den 15. juni 

Hoppeborg (er bestilt - Sten) 

Gl. Turisten (aftalen er på plads - Jes) 

Mini 12’erne (to stk.). (Aftalen er på plads. Sten og Morten henter dem) 

Bål (Jørgen) 

Pølser og is (Sten og Jørgen) 

Gummibåde (Leo og Jørn. Kurt skaffer gæstenumre) 

Futte (gøres klar af Jørn) 

Slush Ice maskine (er klaret  - Sten) 

Popcorn  

Snobrødsdej (Ingelise står for opgaven) 

Sørøver-aktiviteter (Jes er sørøver igen. Finder selv hjælpere – evt. nogle af børnene) 

Skattekiste/skattekort/indhold (Else (håber vi))  

Flere fra bestyrelsen er desværre forhindrede i at deltage. 



 

 

 

        

5. Regnskabet 

           - blev gennemgået.  

          Stor efterregning for el. fra sidste år. 

    

6. Månedens opgaver 

    Vagtplan for sommeren: Kurt laver en liste. 

    Skipperliste til musik på havnen laves (Leo). Arrangementet løber af stabelen igen i år, men   

    evalueres efterfølgende, da der ikke er så mange RB medlemmer, der deltager. Dette kan evt.  

    afhjælpes med lidt mere PR: Arrangementet vil blive nævnt i Ankr’et og under ’Aktuelt’ på  

    hjemmesiden. Af hensyn til beregning af indkøbene skal der denne gang være   

    forhåndstilmelding. 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

    Lamperne i køkkenet skal udskiftes. Lene taler med Kasper og beder ham lave et    

    overslag og derefter kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. 

 

8.  Status fra udvalgene. 

           Festudvalget 

           Det går fint. 

           

           Broudvalget 

           Flere af lamperne i marinaen hænger ikke helt godt. Skal ordnes. 

 

     Malerudvalget 

     Det er svært at komme i kontakt med Per Brolund. Bestyrelsen overvejer at finde en anden. 

 

     Redaktionsudvalget 

     Vil lave et ’forbruger-panel’, der besvarer spørgsmål fra udvalget (angående deres vurdering  

     af Ankr’et)  

     Vil udvide udvalget med nogle korrespondenter, der skriver om specifikke ting. 

     Har haft et møde, hvor nye ideer blev drøftet. 

     Trille har valgt at stoppe helt. Vil godt være en af korrespondenterne.  

     Udvalget går altså fra at være på 7 til at være på 5 medlemmer, da Else jo også har valgt at            

     stoppe næste år. 

     

     Der blev udtrykt et ønske til hjemmesiden: et billede af den nye container. 

  

     Sikkerhedsudvalget 

     Det ser rigtig godt ud mht. bådenes tovværk og ’kødben’. Flemming vil skrive lidt om det i  

     Ankr’et. Vil begynde at se på bådenes gas-installationer. 



 

 

   

     Hus- og pladsudvalget 

     Der er blevet sprøjtet mod edderkopper og for myrer. 

 

     Skraldeudvalget 

     Skraldet samles hver uge 

 

     Miljøudvalget 

     Per har arbejdet en del med pumperne for at få dem til at fungere. 

 

 

     Der var ros fra formanden til udvalgene  

     

 

9.  Bordet rundt 

      Hvornår kommer lågerne på i værkstedet? (Der mangler blot lige en u-skinne) 

       

     Der mangler en slangeholder på bro E. Vil blive sat op. 

 

      Bommen blev påkørt i går (mandag). Der er bestilt nye plastbolde, der skal sættes i. Der bør       

      altid være nogen på lager. 

 

     Flere bord-bænke er sat op ude i systemet af Skov- og naturstyrelsen. Flere broer er      

     repareret, og de sidste vil snart være færdige.  

 

     Forslagene til beskrivelserne af udvalgenes arbejdsopgaver blev omdelt til    

     udvalgsformændene. De noterede eventuelle ændringsforslag. Leo renskriver dem til næste     

      møde, hvor de tages op igen. 

 

 

          Næste møde er alle. 

         – det bliver tirsdag den 6. august kl.18.00.  

       

           Lene (eller Jane?) står for forplejningen      

           Afbud på forhånd fra Jan Ustrup og Lisbet Jakobsen 

 


