
Bestyrelsesmøde 05.06.2018 

Deltagere:  
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand)  - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent)  
Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo 
Havnekontoret: Lene Winther (Havnefoged) 
Udvalgsformænd: Christian Laursen (Hus- og Pladsudvalget) – Per Nielsen (Miljøudvalget) – Erling Jensen 
(Sikkerhedsudvalget) – Kim Lindhardt Andersen (Fest- og Aktivitetsudvalget) – Erik Svejgard (Redaktionsudvalget) – Jørn 
Jensen (Servicebåden ”Futte”)  
 
Fraværende:  – Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet) – Bjarne Knudsen (Broudvalget) – Kai Rasmussen 
(Navigationsudvalget)   
 

 
 

Status fra udvalgene 
 
Sikkerhedsudvalg, Erling – 
Man får max 2 advarsler ved fejl og mangler. Flere både mangler fendere osv, dette bedes bragt i orden. 
Generelt er det dårligt med fendere og kødben/affjedring mod broen. 
 
Redaktionsudvalg, Erik –  
Redaktionsudvalget er blevet spurgt om det kunne være en god ide at kunne sende ankeret ud elektronisk til de som  
måtte ønske dette – Det er teknisk muligt, redaktionsudvalget taler videre om hvordan. 
Webmaster ønsker en fast kontaktperson som meddeler hvad der skal ligges på hjemmesiden, hvornår og hvor –  
Hans Pedersen er valgt . 
Internet koden i Skimminhus hænger på opslagstavlen, koden til Wifi udenfor er pt ukendt,  
vi arbejder fortsat med at få fat i den. 
Bestyrelsen får deres egen rubrik til diverse servicemeddelelser i Ankeret. 
Redaktionen får en ny mailadresse redaktion@rymarina.dk 
Redaktionsudvalget køber en diktafon. 
 
Skraldeudvalg, Jørn –  
Takker for åren som han fik udleveret til sommerfesten. 
SMK har købt koste og klubskilte til broerne, hver klub hænger op i deres område. 
Afmærkning er nævnt ved ”den forsvunde ø”  
Bestyrelsen gør opmærksom på at der kan købes dybdekort over søerne på havnekontoret,  
samt der kommer mere grøn refleks afmærkning, i øvrigt bør man sætte sig ind i hvordan sømærker fungerer 
 (Grøn på bagbord side udadgående og Grøn på styrbord side indadgående). 
Futte har 10 års jubilæum den 06.06.2018 – Tillykke  
 
Festudvalg, Kim –  
Sommerfesten gik rigtig godt, ingen har hørt andet end ros, der var mange nye medlemmer med, som mange  
”gamle medlemmer” talte med.. godt gået   
Pigemad blev drøftet - vi mangler muligvis piger til at arrangere, så byd endelig ind hvis nogen har lyst til at arrangere. 
Ansvarlig for ølautomat og opfyldning er udvidet nyudvalgt er Heidi Degn Bach 
Festudvalget vil gerne have bedre kølefaciliteter evt i forbindele med evt ombygning  
 
Hus og pladsudvalget, Kristian –  
Har fået styr på de nyindkøbye maskiner – Ny kraftig lås på skuret  
Ny mand i hus og pladsudvalget Ole Cortsen, skulle flere have lyst er der altid brug for ekstra hænder. 
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Miljøudvalg, Per Nielsen – 
Vedr. toiletsuget så arbejdes der på at det virker hurtigst muligt. 
Forslag om at der indkøbes en trailer til havnen, som står hos Per. 
 

- Ib/ Forslag til udvalgene om det kunne give mening med en facebook gruppe alene for alle i udvalgene/bestyrelsen – 
vi ville hurtigt kunne mobilisere noget hjælp i en akut situation uden at skulle ringe rundt. 

- Opdatering af nye havneassistenter (Gunner) og sikkerhedsudvalg (Ivan)  
 

 
Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet 

1. Havnen 
- Ib/ Gennemgang og status af havnens drift. 

                      Lene informerer om havnens drift. 
- Ib/En opgave vedtaget og uddelegeret på bestyrelsesmøde forventes gennemført asap.  
- Hvor bliver A nøgler og brikker af? 

                      Lene sørger for at rykke 
- Ib/Hvor er Kinabogen til øldepot? 

                      Pia køber  
- Ib/Er nøglerne sorteret? 

                      Morten/Bo sørger fro at få styr på det 
- Ib/Havnekontoret bør ikke bestille diverse håndværkere til at udføre uden aftale med bestyrelsen. 
- Opgaver problematikker der meldes ind til havnekontor eller bestyrelse skal løses hurtigst muligt eller gives videre 

til den som kan? 
- Ib/Har der været service/ opdatering på automaten? 

                      Beas har været og kigge og den kører nu. 
- Ib/Hvorfor flyttes medlemmerne rundt i havnen? 

Pga almindelig administration af havnen, for at få flest mulig både i havnen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Havnen 
- Ib/ Ventelister – der skal ske skred i hvad vi vil med dem. 

Beslutning:  
Vi arbejder på at få udarbejdet et regelsæt for ventelister. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Havnen 
- Ib/ Adgang til kontor og pc derinde, vi bør alle have adgang dertil. 

Beslutning:  
Der er en kode på og bestyrelsen har adgang. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Havnen 
- Ib/Hvor er vi i fht ansvarsforsikringen – Kunne man forestille sig en model hvor medlemmer med den type både 

aktivt selv skulle tage kontakt til vores kollektive forsikring og få de nødvendige papirer ( så slipper vi for en masse 
administration på den konto) Jeg har talt med tryg 

Beslutning:  
Der kommer hurtigst muligt en udmelding på hjemmesiden og facebook. Og der bliver ophængt materiale i klubhuset. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Havnen 
- Ib/Opsætning af skilte (videoovervågning) Tilbud på Skilt til bommen 

Beslutning:  
Ib bestiller skilte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Havnen 
- Ib/Rengøring af skimminunghus (tilbud) andet 

Beslutning:  
Marianne og Per har sagt op. Vi har indhentet tilbud fra rengøringsselskab og gør brug af det og forventer opstart ca. 
mandag uge 25. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Fra Kassereren: 
- Medlemmer der er i restance, evt. ikke har fået opkrævning, hvor mange drejer det sig om og hvad gør vi ved det? 

Beslutning:  
Jette tjekker op på det hurtigst muligt. 
 

 
 
Bestyrelse og suppleanter fortsætter mødet  

8. Korrespondance siden sidste møde: 
-  Ingen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Siden sidst – Opfølgning: 
- Bevillingsnævnet vedr. alkoholbevilling er informeret om den nye bestyrelse. 

 
10. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende: 
- Sommerfest 

                      Super arrangement, stor ros til festudvalget. Mange nye medlemmer har meldt positivt tilbage. 
- Pigemad, hvem skal lave det i år, er de valgt? 

                      Er der nogle pige medlemmer der kunne tænke sig at lave pigemad 6. oktober 2018??  
                      KOM FRISK 
 

 
- Ib/Udskrivning af øl, skal vi flytte kølsekabet ind i depotet, så alle drikkevarer fremover skrives direkte ud af depotet og 

overskydende sættes tilbage(skrives ind igen) Så bør det stemme til sidst. 
       Køleskabet flyttes ind i øldepotet af Morten 

 
- Opdatering af årshjul, så vi ved hvad der skal gøres hvornår (i god tid) 

Udsættes 
11. Regnskabsgennemgang: 

                      Ingen 
12. Månedens opgaver – Juni: 

                      Ingen opgaver 
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13. Bevillings og beslutningssager: 
-  

Beslutning:  
Bevilget diktafon til redaktionsudvalget. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
14. Bordet rundt: 

 Pia vil gerne have opmærket mågeøen. 
Morten sætter mere grøn tape på. 

 Bo fortæller at de nye mails er klar og der bliver lavet en til redaktionsudvalget der hedder 
redaktion@rymarina.dk 

 
 

15. Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde, respekt): 
 
Beslutning:  
Tiltaget med gratis adgang til sommerfesten for nye medlemmer er blevet taget godt imod. Der var 17 nye medlemmer 
med.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Ny/til/ombygning: 
- Byggeudvalget holdt det første møde den 22.05.18 –  
- Bestyrelsens gennegang af udvalget forslag 

Beslutning:  
Der er gennemgået 3 forslag om byggeri/ombygning bestyrelsen har godkendt 2 af dem til videre behandling, 
byggeudvalget holder næste møde torsdag den 07.06.  

17. Evt. 
 
Skyttehuset: Der arbejdes stadig på at få et samarbejde etableret mellem Skyttehuset og Ry Marina. 

 
18. Næste møde:  

 
3. juli kl. 18.30 kun Bestyrelse og Havnefoged 

19. Gennemgang og godkendelse af mødets referat:        
Jette, Pia, Heidi, Bo, Morten og Ib 
 
 


