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Nyt fra Formanden  
1.a Jolle skur 
Det går fint, byggeriet er godt i gang der lægges fliser i denne uge. Den udvendige del af 
byggeriet forventes færdig i år. Dato for rejsegilde bliver offentliggjort i nærmeste fremtid. 
  
1.b OK EM 
Planlægning godt i gang 
 
1.c Nyheds mail 
Den nye form af nyhedsmail forvendtes udsendt første gang inden jul 
 
 

Hjemmeside Sune orienterer 
2.a Hjemmeside. 
Alle udvalg gennemgår deres materialer på hjemmesiden, og sender materiale hvis der er 
noget der skal opdateres. 
 
Udvalg skal blive bedre til at opdatere webmaster om dato ændringer og ændringer i 
programmer og lignende.  
 
Sune ønsker at af gå som webmaster, der sendes opslag om den ledige ”stilling” i næste 
nyhedsmail. 
 

Hus, bro og plads orienterer 
3.a Nils orientere om div. 
Der indhentes tilbud på udskiftning til LED pære i klubhus 
 
Da vores nøglesystem er ved at udgå og der derfor ikke fås nye nøgler, overvejes det at 
udskifte vores nøgle system. 
                                          
 

Kapsejlads Søren orientere  

4.a Søren orientere om div. 
 
 
 

Sejlerskole Lene orientere 
5.a Lene orientere.  
 
 

Aktivitetsudvalg Solveig orienterer 

6.a Solveig orienterer 
6.b Afrigger fest 
Det var en god fest, hvor folk var hyggede sig meget 
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Økonomi Carsten orienterer 
7.a Status på økonomien. 
Økonomien ser fin ud og det ser ud til at blive et pænt resultat 
 
7.b +60 :-) 
Michael Christensen er i gang med at opdatere hjemmesiden med 60+ informationer. 
Mandags møderne er godt i gang og der deltager ca. 10-15 folk hver gang, 
fællesarrangementer for hele klubben med f.eks. foredrag overvejes. 
 
7.c Har vi styr på opkrævninger. 
Der bliver forsat sendt rykkere ud 
 
7.d Budget 
Carsten og Jakob har udkast klar til næste møde 
 

Ungdom Gudrun orienterer 
8.a Gudrun orienterer. 
I denne weekend har der været U12 træningslejr, i næste weekend 19-20/11 er der 
landslejr med ca. 40 deltagere og 5 trænere. 
                                    
9. Eventuelt 
 
Næste møde 11–12 


