Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5-8-13 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak
(kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant).
Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Jane
Andersen (festudvalget), Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget)
Afbud fra: Sten Thorsager, Jan Ustrup, Christian Medom og Lisbeth Jakobsen

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat:
 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?
Kurt og Birgit laver lister på de opgaver der udfører ifm. regnskab
 Fart-dæmpningen
Udskudt til efter sommerferien
 Renovering af P-pladsen.
Udskudt til efter sommerferien
 Havneregulativet
Udskudt til efter sommerferien
 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.
 Hullet i asfalten er repareret.
 Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj.
Der etableres flere udtag ved den eksisterende. Hus- og plads kontakter Casper
Vand må man selv sørge for
 Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind? - en opgave for Birgit.
2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
Gudenåkomiteen sender meget PR.
Blå Sti holder møde i Hammel. Leo deltager
Steen Rytter savner sejlere til Gl. Touristen.
Bog fra Tursejlerne, Dansk Sejlunion 100 år, kan ses på kontoret.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
Bestyrelsen arbejder på brev til kommunen vedr. forlængelse af vores lejekontrakt for
jordområderne ved klubhuset.
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende




Familiedagen den 15. juni
Dagen forløb som planlagt. Brandvæsenet deltog hvilket var et godt arrangement som vi
gerne skulle have med igen til næste år. Vejet var flot og alt i alt et rigtig godt arrangement.
Musik på havnen den 24. august
Der er sat opslag og tilmelding er sat op og sidste tilmelding er 19/8. Leo melder antal til
Lene den 19/8.
Vi skal betragte denne dag som en mulighed for at venner og familie kan inviteres med på
en sejltur med musik og efterfølgende spisning.

5. Regnskabet
- blev gennemgået.
Årsagen til faldet i havnelejen og stigning i havneafgift er at tidligere var der flere ejepladser
vi lejet ud mod nu hvor ejer selv bruger pladsen
6. Månedens opgaver
Udvalgene:
Strøm på Skimminghøj repareres
P-plads
Maling af ”billetlugen” og servicebygning
Brohold skal lave småreparationer rundt ved broerne i samarbejde med Leo
Rambukken skal renoveres
Alt vore materiel skal efterses for vinteropbevaring.
7. Bevillings- og beslutningssager
Kurt har tidligere fået bevilliget en ny printer, og nu vil han gerne have den. Det er OK
Jess vil gerne have en ekstern disk til opbevaring af data vedr. Marina og Bådklub. OK
8. Status fra udvalgene.

Festudvalget
Det går fint.
Sikkerhedsudvalget
Vil begynde at se på bådenes brændstofslanger.
Hus- og pladsudvalget
Det går godt dog er det svært at få slået græs for de mange parkerede biler.

Skraldeudvalget
Skraldet samles hver uge
Miljøudvalget
Per har sprøjtet standere
Leo:
Leo gennemgik udvalget arbejdsopgaver.
Leo samler op på de sidste mangler i udvalgene
Der var ros fra formanden til udvalgene

9. Bordet rundt
Hvornår kommer referatet fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden?
Det blev vedtaget at ALLE møder igen til ALLE bestyrelsesmøder!!
Næste møde
– det bliver tirsdag den 3. september kl.18.00.
Jørn Jensen står for forplejningen

