Referat af bestyrelsesmøde i RB den 7-5-13 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Jørn Jensen, Kurt
Dan Jensen (havnefoged), Jan Ustrup (suppleant), Leo Nielsen (suppleant),
Desuden: Jane Andersen (festudvalget), Lisbet Jakobsen (sekretær)
Afbud fra: Birgit Bak (kasserer) (sygdom)
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt
Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat:
 Tømningsordning/Renosyd:
Det ser ud til at fungere nu. Dog mangler der et skilt på den store container, hvor
der står ’Restaffald’. Jørn sørger for at det bliver sat op.
Der bør ikke kastes dåser i affaldssækken i køkkenet. De skal afleveres henne i
dåsecontaineren. Et skilt, hvor der bliver gjort opmærksom på dette, sættes op
(Jes), og hvis det ikke bliver overholdt, vil det fremover blive forbudt at drikke
dåseøl i klubhuset.
 Skiltet med ’Skimminghus’
Det blev besluttet på sidste møde, at det flyttes om til ’gadesiden’ af huset. Husog pladsudvalget har opgaven.
 Inventarfortegnelsen.
De sidste lister sendes til Birgit.
 Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt.
Ideer og tanker blev igen drøftet, men der blev ikke taget nogen beslutninger.
 Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor?
Punktet blev drøftet, men ingen beslutninger taget.
 Fart-dæmpningen
 Renovering af P-pladsen.
 Havneregulativet
Tages op igen efter sommerferien
 Kortlæser/abonnement hos Boxer
Kurt har talt med Poul som vil sponsere en adapter, og den er bestilt. (Kurt er
tovholder)
 Sø-fyrene
vil snarest blive sat op.
 Nyhedsbreve til alle med mail-adresser
Kurt har arbejdet på at få klubbens edb-system til at virke, så man kan udsende
nyheder til alle der har mail-adresser, men det er ikke lykkedes. Han vil deltage i
et kursus sidst i maj, hvor bl.a. dette problem adresseres.














I mellemtiden kan nogle af medlemmerne få tilsendt nyhedsbreve, nemlig de, der
har udfyldt sikkerhedsskemaet og deri opgivet deres mail-adresse, og derfor
allerede er registreret (men i et andet ’system’).
Der er enighed om, at ideen med nyhedsbreve er god, og det skal nok komme til
at køre i fremtiden. En forudsætning er dog, at kontoret får alle interesseredes
mail-adresser og løbende får tilsendt eventuelle ændringer.
NB Dette kunne evt. skrives i Ank’ret!
Der er siden sidst indkøbt en ny pumpe
Hovedrengøring af køkkenet:.
Jane og Lene fra festudvalget har selv klaret opgaven.
Fremover bør opgaven stå under ’Månedens opgaver’ (marts) og gøres én gang
om året. Festudvalget skal stå for organiseringen af arbejdet.
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til arbejdsplaner til de fleste af de forskellige
udvalg.
Formændene indkaldes til et møde angående evaluering og revideringen af
beskrivelsen af deres arbejdsopgaver. Det vil blive mandag den 27/5 kl.18.00.
Jes, Jesper, Jørn og Leo deltager. (Kurt og Jan vil have travlt med at passe
havnekontoret)
Karsten Vognmand stopper
Nyt telefonnummer sættes i vinduet (Flemming)
Skilt til mastekranen, hvor der står, at det er på eget ansvar, man bruger den, og
at den kun er til håndbetjening.
Der har været overvejelser bl.a. ang. ’ansvar’.
Der skal et nyt tov på (Flemming).
’Film’ (á la råglas) på vinduerne i lagerrummet i køkkenet, i stedet for
persiennerne.
Er sat på!
Futte vil sejle ud med et hold, der vil save grene af ved broerne.
Er gjort
Invitationer til sommerfesten
Er sendt ud

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
Vi har fra Silkeborg Sejlklub fået et eksemplar af deres invitation til ’introdage’. Det blev
omdelt til inspiration, som et eksempel på hvad andre gør for at få nye medlemmer.
Nyhedsbrev fra ’Winkas’ med bl.a. invitation til det kursus som Kurt vil deltage
i senere på måneden (+ evt. Jesper?)

.

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
-

4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Klubaftenen den 18. april, der blev afholdt som en slags ’bazar’, var en succes – dog var der
ikke så mange deltagere, men det skyldtes sikkert at arrangementet blev udmeldt ret
sent.
Et tilsvarende arrangement bør holdes igen til næste år.
Mandag den 13. maj kl.19.00 er der møde med bestyrelsen for nye medlemmer.
Jes fortæller lidt om klubben.
Flemming siger lidt om sikkerhed.
Festudvalget står for forplejningen
Leo fortæller om brosamarbejdet og lidt om naboklubberne.
– og generelt tager vi os pænt af de nye medlemmer.
Snore til at lave knob og stik med lægges frem på bordene + evt. små instruktioner.
De nye medlemmer inviteres til at være med på små rundvisninger i marinaen, på passende
hold.
NB Bestyrelsesmedlemmerne og gerne udvalgsformændene kommer kl.18.00 for at hjælpe
med at gøre klar.
Sommerfesten
Festudvalget har styr på arrangementet, og invitationerne er sendt ud.
Jane og Kurt og evt. Frank mødes ang. udsendelse af et nyhedsbrev med opfordringer til at
deltage i sommerfesten og på familiedagen.
Jes holder velkomsttalen.
Tilmelding til festen kan foretages på listen i klubhuset eller på hjemmesiden.
5. Regnskabet
Der var afbud fra kassereren pga. sygdom. Vi sendte hende alle en venlig tanke!
6. Månedens opgaver
Der har været lidt problemer med de praktiske forhold i år. Det skyldes nok dels den lange
vinter, dels uklarhed mht. hvem der skulle udføre opgaverne.
Der skal sprøjtes mod edderkopper i maj måned. Jørn vil tale med Jørgen om bestilling af
sprøjtemiddel. Jørgen står for sprøjtning af klubhus mm., Jan tager sig af el-standerne.

7. Bevillings- og beslutningssager
Der er indkøbt nye klodskasser til bestikket i køkkenet.
Kurset hos Winkas (Kurt – og evt. Jesper)

8. Status fra udvalgene.

Festudvalget:
Det kører fint
Skraldeholdet:
Har sejlet ud med et bro-udvalgs-hold’ (grenklipning ved broerne).
Skraldeturene – kører efter planen.
Broudvalget
Var på rundtur ved broerne for at save grene af. Der var imidlertid også den fordel ved det, at
man samtidig kunne tjekke broernes tilstand og blev opmærksom på flere opgaver, ud over
de allerede aftalte (bl.a. skal broen ved Caroline Amalieshøj genetableres). Det vil være godt
at sejle ud på en tilsvarende tur igen næste år.
Når broen ved Fløjsgrunden skal repareres, vil det blive sammen med et håndværkshold på
Futte.
Som nævnt tidligere i referatet vil sølygterne blive ordnet hurtigst muligt.
Malerudvalget.
Jes tager kontakt til Per Brolund, som er formand for udvalget, angående de kommende
opgaver.
9. Bordet rundt
Låsene på værkstedsbygningen bør forbedres. Jørgen kontakter Grimstrup.
Forslag om forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj.
Der er fremlagt nye tlf.-lister i klubhuset, med bådejernes mobilnumre.
Der er et stort hul i asfalten ved isætningsstedet/containerpladsen (lavet af et støtteben på en
kranbil). Jes kontakter vognmanden.
Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind? - en opgave for Birgit.
Der bør kun være ét nøglesystem til servicebygningen (og ikke to, som nu). Kurt bestiller et
passende antal hængelåse.
Der skal laves striber på asfalten foran containeren (så det bliver forbudt at parkere der hvor
tømningen af containeren skal foregå).

Næste møde er for både bestyrelse og udvalgsformænd.
– det bliver tirsdag den 4. juni kl.18.00.
Sten står for forplejningen

