
   
 

Referat af B - møde 26.8 2016 
 
Ad 1.Efterårets aktiviteter: 
Standerstrygning og fest d.29. Oktober (da formand og 3 andre bestyrelsesmedlemmer ikke kan 
deltage, foreslåes datoen efterfølgende ændret. Datoen er ændret til datoen for standerhejsning 
2017.) 
 
Svømningen starter 1. Oktober. Flemming sætter det i kalenderen med datoer for de forskellige 
aktiviteter. 
 
Bestyrelsesmøde 4.10. kl.16.30, med forberedelse af generalforsamling og årsberetning 
 
Bestyrelsesmøde d. 10. November kl. 17. - kort møde om endelig forberedelse af GF, herunder 
indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen 
. 
Generalforsamling d. 24. 11. Kl.19.00 
 
Luciasejlads –  d.13. 12 
 
Julefrokost d.17. December. 
 
Ad. 2 Forsikringsforhold 
Vibeke indkalder til et separat møde med de, der har været involveret i forsikring af både og trailer 
under ture i ind- og udland 
 
Ad 3. Frigivning af under 18 - årige kajakroere – afvigelse fra klubbens reglement 
Bestyrelsen beslutter at Malene, Victor og Markus kan frigives, hvis de består Epp2 prøven og 
afleverer en forældreunderskrift. 
 
Ad 4. Roreglement 
De foreslåede ændringer drøftes. Den besluttede version af reglementet lægges på hjemmesiden og 
er dermed gældende. Flemming laver notits på Facebook og hjemmesiden, om at der nu er ny 
version.  
 
Ad 5. Henvendelse fra kommunen 
På henvendelse fra Kommunen vedr. Stiforbindelser fra Nørresøbadet er vores tilbagemelding at vi 
ikke har nogen indsigelse. 
Vedr. Evt. flere aktiviteter/events på vandet laver Vibeke og Jesper et svar til projektleder for 
udviklingsplan for søerne Helle Gravesen. 
 
Ad 6. Deltagelse i referencegruppemøde vedr. udviklingsplan for søerne 
Kirsten deltog på klubbens vegne og kunne konstatere at planforslaget ikke indeholder ændringer 
som strider imod klubbens interesser. Udviklingsplanen kommer til første politiske behandling 



   
 
primo november. Herefter 4 ugers høringsfase og et borgermøde før sidste politiske behandling. 
 
Ad 7. Indvielse af sejlcenter 
Ingen fra bestyrelsen deltog på selve indvielsesdagen. Det skal der rådes bod på. Jesper laver en 
pæn skrivelse og sørger for, at der gives en gave fra klubben. 
 
Ad 8. Vedligeholdelsesplan for robåde 
Martin og Vibeke mødes med Erik for at drøfte vedligeholdelsesplan for robådenes vedkommende.   
 
Ad 9. Økonomi- og Lokaletilskud 
Det er vigtigt at vedligeholdelsesopgaver laves peu en peu, så der ikke kommer for store regninger 
til refusion. 
Vibeke og Jesper vil tage en drøftelse med kommunen af det meningsløse i, at der ikke gives tilskud 
til bådhalsvedligeholdelse, m.h.p. at ændre principperne således at denne væsentlige forudsætning 
for klubbens aktiviteter kan omfattes af tilskudsreglerne. 
 
 
 
            Referent: Kirsten Hald 
 


