
Referat 

Bestyrelsesmøde den 07.01.2019 

Deltagere:  

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia 
(Bestyrelsesmedlem) – Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet) Bestyrelses 
suppleanter: Heidi og Bo  

Udvalgsformænd: Bjarne (broudvalg), Per (miljøudvalg), Erling (sikkerhedsudvalg), Kim (fest og 
aktivitetsudvalg), Erik (redaktionsudvalg),  

Fraværende: Lasse, Jørn, Christian 

Formanden byder velkommen.  

Alle udvalg skal lave en lille beretning til generalforsamlingen.  

Status fra udvalgene:  

Hus-og pladsudvalg: 
Ikke mødt 

 
Broudvalg: 
Broudvalget går i gang lørdag den 12.01.2019, når holdet er skaffet. 

Der er ikke yderligere. 

 
Miljøudvalg: 
Per følger op på, om der er ur/pejlepind ved tanken og om det virker. Den store måler kan ikke 0-
stilles. Det undersøges, om tankstanderen kan 0-stilles.  

Udvalget vil gerne vide, om der byttes rundt på pladserne, inden der påbegyndes klargøring til 
forår.  

Det skal forsøges at få pumpen lavet/skiftet i begyndelsen af sæsonen. 

 
Sikkerhedsudvalg: 
Sikring slår ikke mere. Ankeret slår stadig strømmen. Bør laves.  

Broudvalget og sikkerhedsudvalget tjekker sikkerhedsstigerne sammen. Aftales indbyrdes. 



Der er ikke yderligere. 

 
Fest og aktivitetsudvalg: 
Første årsarrangement den 8/1 og Kim bager og laver kaffe. Indbydelse til 25/1 2019, gule ærter, 
er lavet. Deadline er mandagen før. Kalenderen bør opdateres, den er helt tom nu. Det er ikke 
alle, der kan gå på Facebook. Det kunne været fint med tilmelding via hjemmesiden. 

Næste arrangement er GF, hvor Kim ikke kan deltage. Det bliver nok nødvendig med mad ude 
fra. Afventer, hvor stort budget, der er til maden. Kim undersøger, hvad 2 stk. franskbrød pr. 
person vil koste.  

 
Redaktionsudvalg: 
Blad er kommet ud i december og næste kommer til marts, hvor referat kommer til at fylde en 
del. Anne og Erik foreslår, at der skal laves et jubilæumsblad/håndbog ”Søernes Havnelods”, 
hvor man kan se, hvor broerne ligger, hvad der er af plads, grill og andre faciliteter. Redaktionen 
vil lave udkast men har behov for samarbejde med de øvrige udvalg. Det kunne evt. være med 
juni-nummeret. Erik kontakter Per mhp. indhentelse af kopi af tidligere tekster. 

Skal der være noget særligt i juninummeret ifm. Jubilæet? – f.eks historie om klubbens 
begyndelse. Beskrivelse af bådlaug/marina. 

Kortet over søerne bør opdateres.  

GEO data styrelsen laver kort, hvor alle får mulighed for adgang.  

Hans undersøger, hvor langt Naturstyrelsen er i processen.  

Redaktionen skal gemme et eksemplar af Ank´ret, hver gang.  

Redaktionen skal have kopi af kalenderen for 2. kvartal til næste udgave. 

Det kunne være rigtig godt med et elektronisk medlemsblad. 

 
Servicebåden Futte: 
Ikke mødt 

 
Brosamarbejde: 
Hans oplyser, at der ikke er meget at tilføje. 1. bro er i Kim i gang med. Er blevet opfordret til en 
Facebook side for samarbejdet, som ”går i søen😊” til foråret. Der skal være møde til 
februar/marts med Naturstyrelsen. Bro ved siden af bro 12 fjernes. 

 

 



Webmaster: 
Se pkt. under redaktionsudvalget vedr. jubilæumsnummer. 

Anne vil gerne have afskaffet log-in. Anne bruger meget tid på password og problemer, hvor det 
driller ved log-in. I Winkas kan man alene opdatere navne, adresser osv. 

Det overvejes, hvor meget der må være på den ”åbne” del af hjemmesiden, som ikke-medlemmer 
kan se.  

Andet: 

Det er under overvejelse, om der skal nedsættes et jubilæumsudvalg. Kim vil gerne hjælpe til, 
men der skal meget snart meldes noget ud ift. arrangementet, så festen ikke bliver på bagkant. 
Der kunne evt. annonceres i Ank’ret. 

 

Bestyrelse og Suppleanter fortsætter mødet med gennemgang af punkter til generalforsamling. 

 
 

   
Gennemgang og godkendelse af mødets referat 

 
 

  
Ib, 
Hans, 
Morten, 
Pia og 
Jette 

 

 

  
  
  
  

 

 


