
Dagsorden/Referat, Ry Bådlaug 14.03.2018 - 

     
Deltagere:  
Bestyrelsesmedlemmer: Morten(Formand)  - Ib(Næstformand) - Jette(Kasserer) - Pia (Referent) –Suppleanter: Heidi - Bo   
                
Fraværende:  Hans(Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet) 

 
1. Korrespondance siden sidste møde. 
- Morten/ Deltog og orienterede fra generalforsamling i SMK fredag den 09.03.2018 

 

2. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende. 
- /Ib ”Sikerhedsaften” (Ren Skib demonstration) Ca. 45 fremmødte –  

Dejlig aften med stort fremmøde og relevant og informativ oplæg af Søren fra Ren Skib. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- /Ib Brainstorm vedr. mangel på interesse for vores arrangementer  
Beslutning: 
Fra den 01.01.2018 vil nye medlemer få udleveret gratis adgang for 2 personer til sommerfesten, allerede indmeldte vil blive 
inviteret særskilt (Jette). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
Bestyrelsen vil snakke med festudvalget om at finde løsningsforslag til de svindende tilmeldinger. 

- Evt helt slette alle faste arrangementer, opfinde nye og tage de ting op der fungerer fra år til år, så i samarbejde 
med festudvalget finde frem til det der kan samle folk.  
Eks. vinsmagning/påskefrokost/ helstegt rådyr/ evt genoplive ”musik på havnen”  Harmonika træf( med ny titel) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  

Beslutning: 
Vi vil for at få så mange som muligt med til arrangementerne arbejde på at finde et system som kan sende remindere ud til 
medlemmer ved arrangementer, Morten spørger SMK hvordan de gør. 
 

3. Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde  
  

4. Regnskabsgennemgang 
Beslutning:  

Afgående kasserer har foreslået at hun fortsætter med at ordne regnskabet, kasseren formanden og Birgit sætter sig 
sammen og aftaler hvordan det gøres i praksis, samt hvordan arbejdet fremover fordeles og honoreres. 

5. Månedens opgaver – Marts. 
o Konstituering af bestyrelsen (Indledes af det længst siddene bestyrelses medlem) √ 
o Evaluering af generalforsamlingen  √ 
o Udarbejdelse af bestyrelses og udvalgslister  √ 
o Nøgler og låsekoder – Det halter (formanden sørger for at sætte gang i havnekontoret)  
o Nøgler, vimpler og klubstander  
o Forårets arbejde planlægges 
o Udsendelse af årsmærkater (Årsmærkater uddeles til standerhejsning eller udsendes senere) (Jette) 

6. Bevillings og beslutningssager 
/Pia spørger om det er en idè at vi får en pc til bestyrelsens arbejde 

Beslutning: 
Vi starter bestyrelsens arbejde op og ser om behovet er stort nok, beslutning udsættes. 
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- Havnen. 

/Morten Mail til havnekontoret/bestyrelsen 
Beslutning: 
Det undersøges om vi kan få en fælles mail til bestyrelsen/ bogholder så vi undgår korrespondance går tabt. (Bo) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Morten/ der er bestilt ekstern hjælp til at få skiftet 7-10 pæle i havnen i april, der kan i den forbindelse blive 
behov for midlertidig omrokering af både OBS – AFMÆRKNING PÅ PÆLENE MÅ IKKE FJERNES  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- /Ib Ventelisten til købe/ lejeplads – Skal den offentliggøres. 

Beslutning:  
Bestyrelsen vil arbejde på at den skal blive tilgængelig på havnekontoret. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- /Ib Kan man blive skrevet op på venteliste til en bestemt bådplads i havnen? 
Beslutning: 
Det kan man ikke, hvis man ønsker at bytte plads så skal man ha bestyrelsens accept jf.§6 i regulativ for Ry Marina 
Man kan derimod blive skrevet op til en handicap bro, hvis man har handicap. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- /Ib ”Henvendelse fra et medlem”  
(Er det rimeligt at man skal betale havneafgift hvis man meddeler havnekontoret senest 01.04 at man ikke får båd 
i havnen i indeværende år)? 

Beslutning: Hvis en pladsejer skriftligt melder til havnekontoret senest den 15.04.2018 at man ikke ønsker at benytte sin 
bådplads dette år vil man få sin havneafgift refunderet. –  
Bemærk at fristen for at slippe for havneafgiften fra og med år 2019 udløber 01.02. de pågældende år.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pia/ Post/brevsprække direkte  ind til havnekontoret 
Beslutning:  
Sørger for at få lavet et hul til en brevsprække i døren ind til havnekontoret, som skal bruges til medlemmers henvendelser til 
havnen og bestyrelsen -  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Status fra udvalgene 
Webmaster:  

- Gennemgang af hjemmesiden med webmaster 
- Aktuelt (formand)                             
- Bestyrelse og udvalgsformænd ( kan de sidde på samme side, eller en fane for hver, altså bestyrelse og 
udvalgsformænd? Det er bøvlet at finde side 2 
- Tilmelding til arrangementer (den rubrik bør ikke være tom)? 
- Bestyrelses referat (Kan det ændres, så datoerne bliver mere overskuelige/spændene) Idè medtages 
- Diverse Links (Søhøjlandets brugerråd) 
 

Beslutning: Webmaster retter lidt på hjemmesiden  
 

 

7. Bordet rundt; 
 

8. Fokus på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde, respekt) 
- /Ib Bestyrelsen  bør generelt være åbne og i dialog med medlemerne. 

Kan referater godkendes umiddelbart som sidste punkt på dagsordenen og udsendes inden bestyrelsesmødet 
afsluttes? 
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Beslutning:  
Referatet godkendes efter mødet og sendes til webmaster hurtigst muligt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ib/ Bestyrelsen møder medlemmerne  - En mandag i måneden (feks. den første mandag i måneden)   
Beslutning:  
Bestyrelsen ønsker at have tæt kontakt til medlemmerne og have et bestyrelsesmedlem med til klubaften, så medlemmer kan 
møde op og få et emne med på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

9. Ny/til/ombygning 
/Morten Byggetilladelse.  Den nuværende byggetilladelse udløber den 01.05.2018 

Beslutning: 
Morten kontakter Skanderborg kommune for et møde hurtigst muligt sammen med Ib for at klæde bestyrelsen ordentiligt 
på, før opstart af et evt. kommende byggeri. 
– Vi søger udsættelse af byggetilladelsen et år. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Næste møde:  
Tirsdag den. 03.04.2018 – kl 18.00 for bestyrelse og udvalgsformænd 
 

 

11. Godkendelse af mødets referat:       - Godkendt- 
 

 

 


