Referat af bestyrelsesmøde i RB den 4-12-12 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind, Jesper Madsen, Jørn Jensen, Birgit Bak, Kurt Dan Jensen,
Jan Ustrup, Leo Nielsen.
Desuden: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget). Christian
Medom (redaktionsudvalget), Lisbet Jakobsen (sekretær), Lene (festudvalget).
Afbud fra: Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget)
1. Gennemgang af referatet fra sidste møde.
Arbejdsopgaver:
 Ang. renovationsordningen. Kurt har skrevet til Reno Syd men endnu ikke fået
svar.
 Der arbejdes stadig på beredskabsplanen.
 Kasper (elektriker) har lavet næsten alle de ting, der skulle ordnes.
 Leo medbragte et udkast til ny dagsorden og oversigt over månedens opgaver.
 Skiltet med ’Skimminghus’ skal lakeres og hænges op. Per Maler gør det, så
snart han har tid.
 Frank Jakobsen er blevet den ’fotoansvarlige’ og vil få udleveret en nøgle, så han
kan have adgang til kameraet.
 Angående fart-dæmpningen: Der er sendt en ansøgning til vejogtrafik.dk.
 Listen, hvor bådejerne bl.a. skal skrive hvad der findes i de enkelte både (gas,
toilet, holding tank osv.), er næsten færdig. Flemming sender den pr. mail
torsdag den 6. dec. Rettelser bedes returneret til Flemming senest den 10. dec.
 Inventarfortegnelsen skal revideres. Udvalgsformændene bedes til næste gang
udarbejde en liste over hvilke ting de har.
 Renovering af P-pladsen. Jørgen vil udarbejde et forslag, men havde desværre
måttet melde afbud.
 Forslaget om indkøb af vagttelefoner stilles i bero, da behovet måske ikke er så
stort.
 FLID søger havn til test af algefjerner. Flemming beder om yderligere
information.
 Forslag/nytænkning mht. at gøre RB mere attraktivt – udskydes til den
kommende ny bestyrelse.
2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.
Kundeaftale fra postvæsenet.
Vedtægter fra Silkeborgsøernes brosamarbejde.
Henvendelse fra Dansk Tursejlerforening ang. oplysning om antallet af klubmedlemmer, der
er medlem på privat basis.
Nyt fra Ferskvandsmuseet.
Fra FLID ang. oplysninger om antal bådpladser og antal overnatninger (er sendt).

Der er skrevet brev til ejeren af en båd der stadig ligger i marinaen ((6/12). Flemming
kontakter FLID ang. hvordan man forholder sig i sådan en situation. Desuden sendes der et
nyt brev fra bestyrelsen, hvor der står at han er ekskluderet. Det er ikke første gang, der er
problemer med båden (isætning/optagning). Brevet sendes anbefalet.
3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende
Brosamarbejdet havde møde den 15. nov. Regnskabet for i år passede næsten.
Medlemsbetalingen vil blive den samme som sidste år – trods reduktion af medlemsantal.
SSK og SMK ønskede ikke at være med til at etablere den foreslåede bro i Knudsø.
Det blev på bestyrelsesmødet drøftet om RB selv skal gå videre med ideen og selv finansiere
den. Der er jo mange medlemmer i RB, der har trailerbåde, og som kunne have glæde af
den.
4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
Der var julefrokost den 30. november for bestyrelsen og udvalgsformændene. Festen gik
rigtig godt. Oprydningen bagefter skal dog organiseres bedre næste år.
Der var juletræsarrangement den 2. dec. Der var 20 der deltog, heraf 3 børn. Julemanden
kom og underholdt. Måske skal det fremover kaldes ’julehygge’ og være for alle – og/eller
aflyses, hvis der er for få tilmeldte?
Der er klubaften den 15. januar. Frank Christensen fra Randers vil fortælle om 4 års
jordomsejling.
5. Regnskabet
Budgetforslaget for 2013 blev gennemgået under dette punkt. De foreslåede ændringer
bliver skrevet ind.
6. Månedens opgaver
Årskalenderen. Er trykt.
Årsregnskaberne klargøres til afslutning.
Budgetter for det kommende år aftales (se pkt.5)
Indskud, kontingenter, havneleje mv. for det kommende år aftales. Er gjort.
Udsendelsesdato af girokort mv. aftales. Birgit finder en dato.
Formands/ og udvalgsberetninger opstartes.
Generalforsamlingsindkaldelsen klargøres (Kurt). Der mangler et par navne.
Nøjsen spørges, om han igen vil være ordstyrer på generalforsamlingen.
Den 3. juledag kl. 10.00 samles man traditionen tro i klubhuset og hjælpes ad med at
klargøre udsendelsen af generalforsamlingsindkaldelserne. Lene sørger for rundstykker.

7. Bevillings- og beslutningssager
Ny printer til havnekontoret.
Stander el. vægophæng til foldere, så de ikke ligger og roder.
Kunne der ikke være mulighed for at kunne se mere end én kanal på fjernsynet i klubhuset?
Chr. Medom og Jes samarbejder om at finde ud af det. Kontakter Jørn Fritsdal.
8. Materiale til Ank’ret
- ikke aktuelt.
9. Bordet rundt
En eller anden har ladet en vandslange ligge med enden af slangen nede i vandet og ladet
vandet løbe i over en uge! 146 kubikmeter vand er løbet ud! Der arbejdes på at finde en
løsning, så det ikke sker igen.
Alle årskort til bommen skal fornyes inden næste sæson. Det skal gøres på havnekontoret.
Forslaget til ny dagsorden blev gennemgået.
Vi skal arbejde med beskrivelserne af udvalgenes arbejdsopgaver.

Næste møde: 8. januar kl.18.00

Birgit står for forplejningen.

Efter en pause beskrev Chr. Medom ved hjælp af en power point præsentation Web-udvalgets
arbejde indtil nu og præsenterede derefter Websiden som den vil se ud når den officielt ’går i luften’
den 1-1-13. Siden blev meget positivt modtaget. Der var forslag til små korrektioner, men disse
bedes sendt til webudvalget skriftligt.
Udvalget har bestræbt sig på at gøre siden så brugervenlig som muligt – den bør efter udvalgets
mening være overskuelig og let at finde rundt i.
Web-udvalget består af Chr. Medom, Frank Jakobsen og Trille Skøtt Jensen. Sidstnævnte har dog
bedt om ’orlov’ frem til sommerferien, af personlige årsager.

