
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 5-2-13 kl.18.00 

 
Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind, Jesper Madsen, Jørn Jensen, Kurt Dan Jensen, Jan Ustrup, 

Leo Nielsen, Birgit Bak. 

Desuden: Sten Thorsager (broudvalget). Christian Medom (redaktionsudvalget), Jørgen Laursen 

(hus- og pladsudvalget), Lisbet Jakobsen (sekretær), 

Afbud fra: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget (ferie),   

Ingen deltagere fra festudvalget 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt  

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat: 

 Ang. renovationsordningen. Kurt har skrevet til Reno Syd men endnu ikke fået 

svar, men Jes har været på visit hos dem og har talt med Søren Svendsen, vores 

kontaktperson, som lovede at sørge for at der skete noget i sagen. 

 Ang. de elektriske reparationer: der mangler stadig en sensor. Jørn taler med 

Kasper. 

 Skiltet med ’Skimminghus’ skal lakeres og hænges op. Leo tager sig af det. 

 Angående fart-dæmpningen: Der er sendt en ansøgning til vejogtrafik.dk.  

 Inventarfortegnelsen skal revideres. Næsten alle udvalgsformænd har lavet en. 

Sendes til kassereren, der så fremover løbende kan justere den, når nye ting 

indkøbes. 

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

til den kommende bestyrelse. 

 Mulighed for at se mere end én kanal på fjernsynet i klubhuset? Løsningen bliver 

at vi skal have et abonnement hos Boxer og skaffe en kortlæser. 

 Delegationer til SSKs og SMKs generalforsamlinger: Jes deltager i SMKs. Leo 

og Jørn og evt. Jesper deltager i begge. 

 SSKs er den 27. feb.og SMKs den 15. marts. 

 Årsregnskabet er blevet gennemgået af vores revisorer – og godkendt. De to 

revisorer havde faktisk besluttet af stoppe, men har indvilget i at fortsætte lidt 

endnu.  

I det kommende år skal bestyrelsen drøfte spørgsmålet om revision af bådlaugets 

og marinaens regnskaber.  

 Renovering af P-pladsen. Inden vi kan gå videre vil Leo kontakte kommunen og 

få afklaret hvilke træer vi må fælde. 

 Bro i Knudsø? På mødet med Skov- og Naturstyrelsen drøftede Leo ideen med 

dem, og de var positive. Men desværre skal steder der etableres som et ’grønt 

partnerskab’ være offentligt tilgængelige, så ideen droppes nu. 

 Udvalgenes arbejdsopgaver skal gennemgås. Leo er tovholder. 



 

 

 Med henblik på problematikken med besværlige bådejere, der f.eks. ikke fjerner 

deres båd fra havneområdet når de bliver bedt om det, havde Flemming 

udfærdiget en ny udformning af havnereglementet. Den nye tekst er 

efterfølgende blevet revideret en lille smule. Den reviderede udgave blev 

godkendt på mødet. 

Den nye udformning bliver taget op på generalforsamlingen.  

 Jes har indkøbt gaver til fratrædende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i 

henhold til gavereglementet. Der skal laves indgravering på dem. 

 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde. 

Ny prisliste fra ’Royal Unibrew’ 

Havnereglementet (som nu er godkendt) 

Indbydelse til fritidssejlere, som vil være med til at udvikle et nyt navigationssystem. 

Invitation til møde i Skov- og Naturstyrelsen. 

Oversigt over vores el- og vandforbrug 

Invitation til FLIDs generalforsamling den 20/3. 

Konkurrence fra FLID om hvilken havn der har den bedste grill. Vi indsender naturligvis et 

billede! Chr. Medom står for det. Først skal der lige etableres lys på den. Jan U sørger for 

det, sammen med Kasper. 

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Leo var til et møde om sejladskontrol på Silkeborgsøerne. Man havde drøftede et forslag om 

at lave en kampagne henvendt til ejerne af hurtigt-sejlende både. På udvalgte dage i 

sommerens løb vil de få uddelt en lille folder (udarbejdes af kommunen). 

 

Brosamarbejdet har haft møde med Skov- og Naturstyrelsen. Samarbejdet har nu varet i 5 år 

og fungerer fint. 

- Vi må gerne beskære grene der er i vejen ved broerne. 

- Vi må ikke fælde træer. Det gør Skov- og Naturstyrelsen. 

- Forbedringer af bro 60 og 61 blev drøftet. 

- Mulighederne for en bedre affaldssortering ude ved broerne blev drøftet. 

- Ønsket om en forlængelse af bro 27 (i Borresø) - blev positivt modtaget. 

- Bro 12 (ved ’De små Fisk’) ønskes forlænget, og bro 12a (ved Valdemars-vig) ønskes   

  flyttet hen til bro12 - og den ønskes også forlænget.  

 

Leo og Christian deltog den 31. januar i en stor konference i Silkeborg med ca. 200 

deltagere. Der var fokus på udviklingen af Gudenåområdet fra stier til markedsføring. De 

nyeste projekter blev præsenteret. Gudenåkomiteen (hvor kommunernes repræsentanter 

samarbejder) er initiativtager til en fælles helhedsplan for bæredygtig udvikling langs 

Gudenåen. 

’Oplev Gudenåen’, ’Visit Gudenåen’ og Gudenåkomiteen var værter. Mødet er i øvrigt 

beskrevet i Midtjyllands Avis den 1. februar.  



 

 

 

 

 

4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

(LJ: NB Klubaftenen den 15. januar med Frank Christensen blev ikke evalueret) 

Der var ’gule-ærter’ arrangement i lørdags. De gule ærter m.m. var denne gang købt hos 

Hårbyslagteren. Det var et godt arrangement og maden smagte godt. Mange mente dog at 

der var for lidt kød.  

 

Der er generalforsamling den 19. februar. Afviklingen bør ikke gå for hurtigt denne gang, 

der skal være tid til at medlemmerne kan tænke og evt. reagere.  

Vi bedes møde ca. en time før. 

 

Der er konstituerende bestyrelsesmøde den 26. februar. Vi mødes kl.18.00. Det kommende 

års udvalgsformænd indkaldes til kl.19.00.  

Festudvalget står for arrangementet. Vi foreslår et pølsebord. Der bliver sikkert højst 20 

personer.  

 

5. Regnskabet 

Årsregnskabet blev godkendt lørdag den 2. februar., med kun få bemærkninger.  

Revisorerne takkede for den gode orden! 

 

6. Månedens opgaver 

Formands- og udvalgsberetningerne gennemgås og godkendes. 

- de er ved at være på plads 

Færdiggørelse af egne- samt behandling af indkomne forslag.  

- er på plads 

Generalforsamlingens afvikling fastlægges 

- er på plads. 

Konstituerende møde, dato fastlægges 

- 26. feb. kl.18.00 og 19.00 (se punkt 4) 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

Det blev foreslået – og godkendt – at der indkøbes en computer til rådighed for web- 

masteren.  

 

8. Status fra udvalgene 

Broudvalget: Broholdet er godt i gang. 

Redaktionsudvalget: 

            - Trille er nu ’på’ igen. 

            - Der vil i næste nummer være en del om generalforsamlingen. 

 



 

 

           Webudvalget: 

           Ang. nedbruddet af hjemmesiden kort efter opstarten: Udvalget har haft et møde med web-      

           site firmaet ’Best Choice’ Grunden til problemet var et nedbrud i databasen. Udbyderens  

           back-up fungerede ikke tilfredsstillende (over en måneds arbejde var spildt!) så der  

           forhandles nu med en anden udbyder, der tilbyder døgn-back-up og bedre støtte.  

           Der sættes en QR-kode i vinduet på klubhuset, så hjemmesiden kan ses via mobiltelefon 

           

9. Bordet rundt 

Vi har fået et tilbud fra Telia (har ingen interesse). 

RB har mistet mange medlemmer siden sidste år. Det vil få betydning for budgettet. Det er 

et væsentligt emne, som der er brug for mere tid til at drøfte. 

 

 

            Næste møde:       26. februar kl.18.00         Festudvalget  står for forplejningen.               

             

. 

 

 

 

 

 


