
 

 
 

Referat    

Bestyrelsesmøde den 1. oktober 2019    

Deltagere:     
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - 
Bo (Bestyrelsesmedlem) Bestyrelsessuppleanter: Heidi      
Havnekontoret: -   
   
Fraværende: Pia, Gunner og Henrik   
   
Dagsorden:   
   
Havnekontor/ Havnen:   
Pkt. 1    Skal vi efter den nylige ulykke i havnen tilbyde/arrangere førstehjælpskurser 

henover vinteren?   
    Det er en idé til fremtidigt arrangement. Bo undersøger ved FLID, om der kan 

søges kursus.   
        
Pkt. 2    Byggeri/Ib:    
    Der er fortsat drøftelser med Skanderborg Forsyning vedrørende kloak   
        
Pkt. 3    Klubaften, Foredrag ved v Jonni Astrup tirsdag den 26. november kl. 19.00    
    Jonni fortæller om hans arbejde indenfor efterforskning ved kriminalpolitiet. Man kan 

glæde sig til en meget interessant og spændende aften. Klubben er vært med kaffe og 
kage.   

       
Pkt. 4    Ovnen lever måske på lånt tid:   
    Heidi undersøger muligheden for udskiftning af bordovnen. Morten undersøger 

muligheden for reparation af den store ovn.   
        
Pkt. 5    Gennemgang af tidligere opgaver/ er det ordnet?:    
    Morten oplyser:   

 Kopimaskinen er på vej. Den er gratis og med gratis vedligehold.    
 Kommunen er spurgt om skiltning på stien. Vi afventer svar fra Teknik og 

Miljø.    
 Skilte til skraldestativerne ved broerne kommer. Der bliver stativer til flasker 

og dåser. Jørn bestiller skilte til skraldestativerne. Henrik får dem lavet. Henrik 
er i kontakt med Marius P ift. håndtering af flasker/dåser.   

Ib oplyser:   
 Der følges op på skilte til broerne.    
 Lyset i ankeret ved klubhuset er taget fra, da det er i stykker.    
 Pr. 1. januar 2020 vil der ikke længere være en kode til log-in på 

hjemmesiden. Webmaster bliver spurgt, om hun vil gennemgå billeder og film 



– herunder om de skal slettes.    
      
Pkt. 6  Bevillings- og beslutnings sager  
   Rambukken: Bunden skal af og det kommer til at tage længere tid end først 

antaget, så der skal flere folk på opgaven. Rambukken skal flyttes og evt. 
indhegnes.  

 Øl automaten købes i indeværende regnskabsår. Udgiften til automaten 
afholdes af bådlauget.  

    
Pkt. 7   Bogholder   
   I forbindelse med at bogholderiopgaverne gennem længere tid har været stigende, har 

bestyrelsen, på opfordring fra kassereren, besluttet at udlicitere opgaven som bogholder. 
Der bliver i den forbindelse indrykket jobopslag i Ry Ugeavis. Kassereren fortsætter som 
hidtil. Ansøgningsfristen er 1. november 2019.    

      
Pkt. 8   Arrangement   
   Mandemad gik rigtig godt. Der var 50 deltagere og mandeholdet havde lavet en lækker 

menu.   
      
Pkt. 9    Regnskab   
   I de fremlagte månedsregnskaber gøres der opmærksom på, at der er tale om 

øjebliksbilleder og diverse beholdninger ikke er bogført.    
  

Ref. Chalotte  
 


