
Referat af bestyrelsesmøde i RB den 8-1-13 kl.18.00 

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

Leo Nielsen. 

Desuden: Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget). Christian 

Medom (redaktionsudvalget), Lene (festudvalget), Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget), Lisbet 

Jakobsen (sekretær), 

Afbud fra: Birgit Bak 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 6: der skulle have stået 3. juledag og 

ikke 3. dec.  

Gennemgang af arbejdsopgaver: 

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

svar. 

 Beredskabsplanen er nu lavet. 

 Ang. de elektriske reparationer: der mangler nu kun en sensor.. 

 Leo medbragte en revideret oversigt over månedens opgaver.  

 Skiltet med ’Skimminghus’ skal lakeres og hænges op. Per Maler gør det, så 

snart han har tid. 

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

 Inventarfortegnelsen skal revideres. Udvalgsformændene bedes til næste gang 

udarbejde en liste over hvilke ting de har. 

 Forslaget om indkøb af vagttelefoner blev sidste gang stillet i bero, da behovet 

måske ikke er så stort. I stedet kopieres side to fra Ankr’et (med fotos og 

telefonnumre og navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer m.fl.) og sættes ind 

på hjemmesiden under menupunktet ’medlemmer’. 

 FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) søgte en havn, der ville teste et 

algefjerner-produkt. Flemming har fået yderligere information om produktet, og i 

den kommende sæson afprøves det på en af broerne. 

 Forslag/nytænkning mht. at gøre RB mere attraktivt – udskydes til den 

kommende ny bestyrelse. 

 Ny printer til havnekontoret er alligevel ikke købt. Den gamle kan lidt endnu. 

 Stander el. vægophæng til foldere – købes senere.  

 Mulighed for at se mere end én kanal på fjernsynet i klubhuset? Christian har i 

mellemtiden undersøgt mulighederne for om man kunne bruge den ubrugte 

udgang der er i boksen på havnekontoret, men da det muligvis vil medføre for 

stor en belastning af den kapacitet der er til rådighed, blev det besluttet, at der i 

stedet tages kontakt til Poul Krogh angående muligheden for at bruge antennen 

på taget (Kurt). 

 



 

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde. 

Brev fra Skanderborg kommune, hvor de præciserer, at følgende vilkår er gældende for 

vores spiritusbevilling: ”at der ikke – ej heller ved lukkede arrangementer – udskænkes 

alkohol for personer under 18år”.             

 

Invitation: ’Styrk livet langs Gudenåen. Deltag i Gudenåkonferencen 31. januar. 2013’ på 

Papirfabrikken i Silkeborg,  

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende 

Den 16. januar er der møde med Skov- og naturstyrelsen. Leo deltager. 

 

4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

            Klubaften den 15. januar med Frank Christensen. Festudvalget står for forplejningen   

           (pølsebord blev foreslået). Christian Medom køber gave. 

 

5. Regnskabet 

Birgit var syg. Se pkt. 6. 

 

6. Månedens opgaver 

Navne på kommende års bestyrelse og udvalgsformænd - er på plads.   

Kurt sender invitationer til generalforsamlingen til SMK og SSK.  

Nøjsen har accepteret at være dirigent til generalforsamlingen 

Delegationer til SMK og SSK’s generalforsamlinger - vil blive udpeget senere. 

Der mangler nu kun et par formands- og udvalgsberetninger. 

Årsregnskaberne blev gennemgået og godkendt – med et enkelt ændringsforslag til 

budgettet. 

Gaver til fratrædende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i henhold til gavereglementet. Jes 

kontakter Christian fra Ship Shop ang. indkøb af gaver + indgravering. 

 

7. Bevillings- og beslutningssager 

 

8. Status fra udvalgene 

Jørgen fra hus- og pladsudvalget uddelte et forslag til renovering af P-pladsen. Forslaget var 

et godt udgangspunkt for drøftelserne, og planen vil blive debatteret igen næste gang. Gode 

ideer er velkomne. 

 

Brosamarbejdet skal have møde. Der er tre ændringsforslag ang. broer i systemet.  

Ang. forslaget om en bro i Knudsø blev det foreslået, at den måske kunne laves som et 

’grønt partnerskab’ (som f.eks. Marie Munde broen). Leo vil undersøge det.  

 



Ry Marinas officielle hjemmeside er nu færdig og er blevet godt modtaget. F.eks. er der stor 

ros på SSKs hjemmeside, som bl.a. skriver, at RB nu – som den sidste af de tre klubber - 

også har fået egen hjemmeside – men at den var værd at vente på! Mange medlemmer har 

allerede registreret sig, og mange har også benyttet sig af muligheden for at udfylde 

spørgeskemaet fra sikkerhedsudvalget i den digitale udgave der nu foreligger på 

hjemmesiden. Desværre er siden midlertidig nede lige pt., uvist af hvilken grund, men web 

site firmaet arbejder på at finde en løsning på problemet. 

 

Broholdet starter op lørdag den 12/1. Der er planer klar for arbejdet på broerne, 

servicebygningen og skuret. 

 

9. Bordet rundt 

Beskrivelserne af udvalgenes arbejdsopgaver skal gennemgås. Arbejdet er påbegyndt. Leo 

er tovholder. 

 

Til belysning af problematikken med besværlige bådejere, der f.eks. ikke fjerner deres båd 

fra havneområdet når de bliver bedt om det, blev et udskrift fra Kystdirektoratets 

ordensregler + en artikel om et hændelsesforløb fra en lystbådehavn omdelt.  

 

Spørgsmålet om sikker back up af klubbens data blev drøftet. Tages op igen senere. 

 

 

            Næste møde:       5. februar kl.18.00         Jesper  står for forplejningen.               

            På forhånd afbud fra Flemming.  

 

 

 

NB     Næste bestyrelsesmøde derefter er ikke første tirsdag i marts, men det konstituerende møde     

           sandsynligvis tirsdag den 26. februar, hvor der også vil være møde med  

           udvalgsformændene. 


