
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5-11-13 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), Jane Andersen (festudvalget), Jørgen Laursen (hus- 

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

Andersen (sikkerhedsudvalget), 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt 

 

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat: 

 Inventarfortegnelsen.  

      Der mangler stadig en enkelt liste. 

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

Udskudt til den nye bestyrelse. 

 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor? 

Kurt og Birgit laver lister over de opgaver de udfører i forbindelse med regnskab. 

 Fart-dæmpningen 

Udskudt. 

 Renovering af P-pladsen.  

P-pladsen renoveres med nye pæle og med kantsten ud mod gangstien.  

Jørgen og Sten arbejder videre med opgaven.  

Erik Nielsen er blevet spurgt om han vil hjælpe. 

 Havneregulativet  

Skal være Kurt i hænde inden jul. 

 Skilt til mastekranen. 

Er lavet og vil blive sat op.  

 Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj. 

Vandforsyningen ændres ikke. Casper er på opgaven med at forbedre el. 

forsyningen. 

 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind?  

Birgit redegjorde for hvilke forsikringer vi har. Vil kontakte en konsulent og 

aftale et møde ang. opdatering. 

 Bestyrelsen arbejder på et brev til kommunen vedr. forlængelse af vores 

lejekontrakt for jordområderne ved klubhuset.  

Jes har bedt om et møde med Kirsten Sekker. 

 Rambukken  

- er ved at blive renoveret.  



 

 

 

 Alt materiel skal efterses for vinteropbevaring.  

Er klaret. 

’Tøffe’ (plæneklipperen) afhentes i morgen. 

 Udvalgenes arbejdsopgaver. 

Udskudt 

 Boksen til varmt vand i bruserummet 

Lene har talt med Bjarne, og der arbejdes på sagen. 

 Toilet- og badeforhold 

 Affaldet på broerne 

Der har været bro-syn. Der var et affaldsproblem ved tre af broerne. Drøftes 

senere med Skov- og naturstyrelsen. 

Kommende arbejde med broerne vil blive drøftet på bro-samarbejdsmødet den 

14. nov. 

 Lågerne til reolerne i værkstedet. 

Er ved at blive lavet. 

 Kontrol af elmålerne/urene 

BEAS er sat på sagen. 

 Garantibeviser (behandles i februar)  

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.  

Diverse indkaldelser til møder.  

Fra ’Visit Gudenåen’ 

Henvendelse ang. E-post 

Den gamle dankort-terminal på havnekontoret duer ikke mere efter 1. januar (er forældet). 

Vi er nødt til at købe en ny. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Brosamarbejdet (RB, SMK, SSK) har møde den 14. nov. kl.19.00. I år holdes det i 

Silkeborg. Jes, Jesper og Leo deltager. 

Der er fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere den 7.nov. Hjejleselskabet står for det. Jørn, 

Jesper og Leo deltager. 

 

      4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende  

           ’Pigemad’/’høstfest’ lørdag den 5. oktober. 

            Fantastisk arrangement og fantastisk mad. Der skal dog stadig gøres opmærksom på at    

            pigemad og mandemad  arrangementerne er for begge køn! 

             

            Standerstrygning.              

            Gik fint. Igen stort fremmøde (92!)  

      



 

 

            Følgende beslutning blev taget efter en drøftelse af mere generel karakter ang. annoncering 

            og omtale af forskellige arrangementer: 

            Fremover kan medlems-initiativer til fællesarrangementer af maritim karakter   

            averteres på hjemmesiden og i Ank’ret, med underretning til bestyrelsen. 

 

            Der er juletræs-arrangement for børn og voksne i december. 

                      

       5. Regnskabet 

           - blev gennemgået og godkendt. 

              

6. Månedens opgaver 

    

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

    Det gøres den 15. november. 

 

2. Årskalenderen færdiggøres 

    14/1     klubaften kl.19.00 (evt. Foredrag om Skotland) 

    31/1     gule ærter kl.19.00 

    18/2     general forsamling kl.19.00 

    4/3       klubaften kl.19.00 (om Dalslands kanal) 

    23/3     standerhejsning kl.10.00 

    8/4       klubaften (evt. besøg på SOK?) 

    12/5     møde med bestyrelsen (gode ideer?) 

    31/5     sommerfest 

    14/6     familiedagen 

    23/8     musik på havnen 

    1/9       vinterens kurser 

    4/10     mandemad 

    26/10   standerstrygning 

 

3. Inventarliste opdateres 

 

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

    På valg: 

    Jes      (genopstiller) 

    Birgit  (genopstiller) 

    Kurt    (genopstiller ikke) 

    Leo     (genopstiller) 

    Jan      (genopstiller) 

 

  Sten , broudvalget (fortsætter ikke) 

  Jane, festudvalget (fortsætter) 



 

 

  Jørgen, hus- og pladsudvalget (fortsætter) 

  Per, malerudvalget (fortsætter ikke)  

  Flemming, sikkerhedsudvalget (fortsætter)  

  Per, miljøudvalget (fortsætter) 

  Kaj  (spørges) 

  Christian, redaktionsudvalget (fortsætter) 

  Jørn, skraldeudvalget) (fortsætter) 

  Leo (brosamarbejdet) (fortsætter) 

  Lisbet (fortsætter) 

  Egon Bach og Knud Nielsen, revisorerne (spørges) 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

    Dankortautomaten indkøbes 

 

8.  Status fra udvalgene. 

     Broudvalget                 - påbegynder vinterens arbejde den 23. november. 

           Sikkerhedsudvalget     - redningskransene vil blive vasket og de sættes lidt bedre fast. 

                                                -  flydespærring mm bør ligge et bedre sted, så de lettere kan findes.                                

           Festudvalget                 -   

           Hus- og pladsudvalget  - er ved at være færdig med klargøring til vinteren.  

                                                 - Flemming og Per ser på varmeledningen i skotrenden. 

           Miljøudvalget               -  

           Redaktionsudvalget      - Else stopper efter næste nummer. Udvalget finder et nyt medlem. 

           Havnekontoret              -  

           Brosamarbejdet            -  der er møde den 12. nov. i ’Brugerrådet for sejlads på Gudenåen’.                                                   

           Skraldeudvalget            - Futte kommer op snarest 

 

9.  Bordet rundt 

           Der er kommet en forespørgsel ang. møde om sikkerhed i forbindelse med Ildregattaen i 13.- 

           16. august 2014. Medlemmer fra bestyrelsen skal deltage. PT ingen dato. 

 

           Spanden med ’miljøaffald’ i værkstedet fyldes med alt muligt irrelevant (øldåser o.l.!). Vil  

           blive fjernet.  

 

           Taget over øl-rummet er utæt. Jørgen vil se på det. 

 

           Klubbens diesel-olie er helt i orden. Der har været rygter om det modsatte. 

 

          Næste møde  

         –  tirsdag den 3. december kl.18.00.           Per står for forplejningen 


