
Referat af bestyrelsesmødet i RB den 12. december 2017 kl.18.00 

Tilstede fra bestyrelsen var: Morten Damholdt (formand), Birgit Bak (kasserer), Hans Pedersen 

(næstformand), Leo Nielsen, Lene Winther (havnekontoret) 

Desuden: Lisbet Jakobsen (sekr.) 

Afbud fra Jes Hovind, Per Walter (suppleant) 

 

1. Godkendelse af det gl. referat 

Ingen rettelser  

 

2. Korrespondance 

- Brev fra Skanderborg kommune vedrørende alkoholbevilling. Morten tager sig af det. 

- Brev fra et medlem ang. en ubehagelig oplevelse ved slæbestedet to medlemmer imellem 

ang. en mulig skade på havnens materiel. Bestyrelsen vil henstille til alle medlemmer om at 

have en ordentlig omgangstone. 

- Lene har været på kursus under FLID. Et af emnerne var ’ansvarsforsikringer’. Lene og 

Hans vil se på RBs aktuelle forsikringer og beder om opdaterede policer. Info følger.  

 

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende. 

Der var brosamarbejdsmøde (generalforsamling) den 8. november. SMK var vært. Hans og 

Leo og Morten deltog. Fire broer vil blive fornyet. Kontingentet for brosamarbejdet for 2018 

vil blive 135kr pr. medlem. 

 

- RB var vært for fællesmødet den 23. november. Leo og Morten og Hans deltog. Der var 10 

fremmødte. Det var et godt møde, dog var det ærgerligt, at Silkeborg kajakklub ikke deltog 

eller besvarede henvendelser.  

 

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for 

bestyrelsens arbejde. 

- Medlemmerne bedes holde havnekontoret informeret, hvis de et år ikke ønsker at benytte 

deres havneplads.  

- Bestyrelsen har med udgangspunkt i regulativet for Ry Marinas paragraf 11givet 

dispensation til at R 066 kan blive liggende i havnen vinteren over. Der er anvist plads ved 



servicebroens østside. Bådejeren etablerer selv strømtilslutning via bimåler Der er ikke 

adgang til vand eller andre af broens pumpeanlæg. Havnen har ikke ansvar for 

adgangsforhold gennem vinteren. Det skal understreges, at bestyrelsen ser det som en absolut 

undtagelse, at der overvintrer både i havnen. 

Der ligger to både i havnen uden tilladelse og bestyrelsen kontakter ejerne ang. optagelse 

inden 15. december.  

- Der er klubaften, ’Ros og ris’, i januar. Bestyrelsen vil være til stede og vil være åben for 

dialog med medlemmerne. 

 

5. Regnskabsgennemgang 

- Regnskabet blev udleveret 

 

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

Der var ’julehygge’ den 4. december. Festudvalget stod for det hyggelige arrangement.  

       

7. Månedens opgaver i december 

Der er styr på månedens opgaver i december 

 

 

 

 

8. Næste møde  

Tirsdag den2. januar kl.18.00 for bestyrelsen og kl.19.00 for udvalgsformænd. 

 

 

Ref.  LJ 

 

 

     

 

           

       

 


