Referat af bestyrelsesmødet i RB den 2. jan.
2018 kl.18.00
Tilstede fra bestyrelsen var: Morten Damholdt (formand), Birgit Bak (kasserer), Hans Pedersen
(næstformand), Leo Nielsen, Jes Hovind, Per Walter (suppleant),
Desuden: Lene Winther (havnekontoret), Lisbet Jakobsen (sekr.)

1. Godkendelse af det gl. referat
(Datoen skulle have været 5. december)

2. Korrespondance
- ingen væsentlig korrespondance

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende.
Der er klubmøde den 9. januar med titlen ’Ris og ros’.
Der er ’Gule ærter’ den 26. januar.

4. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner, alene aktuelt for
bestyrelsens arbejde.
Lene bestiller årsmærkater

5. Regnskabsgennemgang
Der er regnskabsmøde den 6. januar

_____________________________________________________________________

Tilstede fra kl.19.00 desuden: Per Jensen (miljøudvalget), Jørn Jensen (Futte), Erik Svejgaard
(redaktionsudvalget), Christian Laursen (hus- og pladsudvalget)
Afbud fra: Flemming Sommer (sikkeredsudvalget) og Kim Lindhart (festudvalget), Bjarne Knudsen
(broudvalget)

6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
-

7. Månedens opgaver i januar
1. Invitationer til generalforsamlingen sendes til SMK og SSK
- Lene klarer det
2. Dirigent til generalforsamlingen foreslås og kontaktes
- Morten arbejder på sagen
3. Formands - og udvalgsberetningen drøftes
- Formanden mangler stadig et par beretninger
4. Årsregnskaber for RB og RM gennemgås og godkendes af bestyrelsen
- Vil blive gjort på mødet den 6. feb.
5. Gaveideer til fratrædende bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i henhold til
gavereglementet.
- Lene sørger for gaverne

8. Bevillings- og beslutningssager
Ny toilettømningspumpe
9. Status fra udvalgene
Havnekontoret
Havnefogeden har anskaffet en magnettavle
Opmålingen af bådpladserne skal opgraderes
Hus- og pladsudvalget
Der mangler gas til ukrudtsbrænderen
Miljøudvalget
Højtryksrenseren er fjernet
Der har været problemer med strømmen ude på broerne
Vil gerne have medlemslisten justeret og udskrevet og lagt ud
Brosamarbejdet
Bordet rundt
Der er muligvis en vandskade over det ene toilet. Hus- og pladsudvalget tager sig af problemet
Redaktionsudvalget
Der er lavet en plan for møder og udgivelser i 2018:

Nummer 1/2018 (marts). Deadline 15. 02
1. møde: onsdag d. 28. februar kl. 19.00
2. møde: onsdag d. 14. marts kl. 19.00
Nummer 2/2018 (juni). Deadline 15. 05
Seminardag i maj (dato fastlægges på mødet d. 28.02)
1. møde: onsdag d. 23. maj kl. 19.00
2. møde: onsdag d. 06. juni kl. 19.00
Nummer 3/2018 (september). Deadline 15. 08
1. møde: onsdag d. 22. august kl. 19.00
2. møde: onsdag d. 05. september kl. 19.00
Nummer 4/2018 (december). Deadline 31. 10
1. møde: onsdag d. 07. november kl. 19.00
2. møde: onsdag d. 21. november kl. 19.00

10. Næste møde
Tirsdag den 6.februar kl.18.00 – kun for bestyrelsen. Udvalgsformændene holder fri!

Ref. LJ

