
Dagsorden / Referat  

Bestyrelsesmøde den 1. juli 2021  
Deltagere:   
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo 
(Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor) 
Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant),  
Sekretær: Ib 
Fraværende:  
Jette, Søren (2. suppleant) 

1. Status fra udvalgene, Fremmødte Renè, Lasse, Henrik, Jørn, Per, Kim, (revisorer) Jes, Per A. + Best. 

 Hus og plads. Der udleveres en nøgle til Futte holdet så de kan klippe lidt græs osv rundt 
omkring, de er snart færdige med at male huset. 

 Broudvalg. Der er en pæl som muligvis er knækket, dette undersøges. 
 Webmaster. Det sædvanlige arbejde. 
 Futte. Det kører, der er meget skrald, der er monteret 2 nye grill i Gåsekrogen og en på bro 26, 

det er fine grill, men det kunne ønskes at der var større stege plads (større riste) -       
 Motoren skal måske tages ud af Futte til vinter, den taber en del gear olie, som bør undersøges. 
 Miljø. Per han går og hygger sig, det straks værre at være edderkop   Knappen til toiletsuget 

er i stykker Ib spørger Gunner om han vil skaffe en ny, Peter A monterer den når den kommer. 
 Aktivitetsudvalg Har holdt lidt lav profil, grundet andre opgaver han melder sig igen under 

fanerne. 
 Brosamarbejdet. Det går fint med broerne, der er lidt udfordringer med den gamle brobygger, 

der er en ny brobygger i spil, som udfører nogle af de hængepartier som måtte være. Der er 
kommet nye griller de nævnte steder, vi har desværre ingen indflydelse på de materialer der 
bliver anvendt. Vi skal være opmærksomme på at vi ligger til låns på naturstyrelsens arealer og 
der skal være plads til andre også. 

 Partnerskabet har fået lov til at låne Skimminghus i morgen torsdag den 01.07 kl ca. 15.00 til 
17.00 Så vis hensyn. 

2. Havnen  

 Der er fuld gang i havnekontoret og der er ca. kommet 18 nye både ind i havnen, indtil nu er der ca. 
60 nye medlemmer i 2021 

 Bestyrelsen er opmærksom på at der er sat en båd til salg på DBA, hvor der loves at bådplads i Ry 
Marina kan overtages mod betaling af merpris, vi følger denne situation nøje – Der vil IKKE blive 
tale om at nogen kan købe sig ind på hverken en leje eller købe bådplads. 

En sådan handling vil være at tilsidesætte klubbens interesse og dermed kan der blive tale om 
eksklusion af klubben 

3. Sikkerhed 
 Øjer ved siden af stigerne, skal ordnes til vinter/ eller hvis nogen har tid og lyst inden, Lasse 

tager fat i broformanden og forhører, der er en pæl på bro C som er knækket, den skal 
forstærkes. 

 

 



4. Er sidste måneds opgaver løst 
 Der er bestilt Ture med Gl Turisten den 21 august, til fælles arrangement med de gamle 

medlemmer, program følger, der vil sikkert blive noget fællesspisning af en eller anden art. 
Gunner og Bo tager fat i Festudvalget. 

5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde. 
 Partnerskabsmøde i morgen, kommentarer til deres planer. 
 Der ønskes projektering af flere parkeringspladser, Ry Marina har ikke kapacitet til at aftage 

andet end medlemmernes biler – Området (gruspladsen) som pt bliver brugt til bådtrailere kom 
sommeren kan ikke forventes at aftage yderligere parkering, pladsen er ofte fyldt og kan ikke 
bære flere biler. Vil rundkørslen til aflæsning af fartøjer blive aflåst/ begrænset ? 

 Mere trafik = flere hurtige biler ned ad Siimtoften. Er det i orden at el bådene ikke skal følge de 
almindelige færdselsvilkår på søerne, feks. gratis kajplads i Ry havn, ligesom alle andre og 
hvorfor skal el bådene have særbehandling/ havneplads/ 

 Hvor meget trafik vil dette projekt give, der bør udarbejdes en beregning på trafik presset, vi 
har tidligere beklaget til kommunen at der er meget cykel trafik på stien lige forbi vores 
broanlæg og ret op ad klubhuset – Den omtalte trafik vil kræve et bedre vejanlæg vejen er ikke 
gearet til yderligere trafik, der er store huller i vejen 

 Tv2 Østjylland den 21.07.21 

Vi forsøger at finde en ældre familie og en børnefamilie som er glade for at sejle og hvad de 
nyder ved at sejle. Morten sørger for det. 

6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende 
  

7. Diverse punkter:  
 Ankret Special Er blevet vel modtaget 
 Sms-modul til Winkas Det vedtager vi at prøve af. Bo sørger for det. 

8. Regnskabsgennemgang 
 Bådlauget 
 Marinaen 

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver 
  Festudvalget inviterer til Pariserbøf på fredag det er GRATIS den 02.06.21. 

10. Månedens opgaver 
 Planlægning af Generalforsamlingen Den 24.08. 2021 
 Udsendelse af indkaldelser til GF udsendes senest den 15. Juli pr brev. Ib laver udkast. Pakning 

og udsendelse/ Gunner Dalgaard 
 Stemmesedler Gunner/Ib Husk de skal fungere sammen med forslag og medlemskategorier 
 Festudvalget skal have folk på og sørge for lidt mad 
 1 fremmødt pr medlemskab 
 Vi fremlægger byggeriet til afstemning ved simpelt stemmeflertal 
 Dirigent Morten, følger op 
 Chartek laves mandag efter klubaften den 23.08. 
 Afstemning af byggeri skal med som forslag på GF. 

11. Bevillings- og beslutningssager 
12. Byggeri. 

  
13. Bordet rundt 

  
14. Næste møde 05. August kl. 18.00 


